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คํานํา 
 

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข�อ  ๖  ได�กําหนดให�ทุกส�วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ต�อเน่ือง  โดยให�ทุกส�วนราชการจัดทําแล�วรายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  และผู�กํากับ
ดูแลภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นป3งบประมาณ  (ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกป3)  โดยกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ินกระทรวงมหาดไทย  ได�ส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการจัด
วางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข�อ ๕ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบฯ ข�อ ๖ ต้ังแต�ป3งบประมาณ ๒๕๕๐  เป=นต�นมา  ซึ่งปรากฏว�า  องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�มี
การกําหนดโครงสร�างองค:กร  ได�อย�างชัดเจน  และประเมินผลการควบคุมภายใน  เพ่ือเป=นการสร�าง
ภูมิคุ�มกันความเสี่ยงขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ให�เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพ  และบรรลุ
วัตถุประสงค:ของการควบคุมภายใน  จึงหวังเป=นอย�างย่ิงว�า  องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  จะทําให�
องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความโปร�งใส  สามารถตรวจสอบได�  อันนําไปสู�การบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลต�อไป 
 

      องค:การบรหิารส�วนตําบลเมืองแก 
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แบบ  ปย.๑-ร 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ�าหน�าที่ระดบัอาวุโส 

(ตามระเบียบฯ  ข�อ  ๖) 
แบบที่  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนที่มีนัยสําคญั 

เรียน     นายกองค:การบรหิารส�วนตําบลเมอืงแก 

การประเมินการควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐ ได�ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา :  การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข�อ  ๖  ตามระเบียบการควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ได�จัด
ให�มีข้ึนตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า  การดําเนินงานของ
องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในด�านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย:สิน  การปGองกันหรือลด
ความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงิน  และการดําเนินงาน  และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 

จากการสอบทาน  ได�วิเคราะห:ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน�วยงาน   องค:การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองแก๕ สํานัก/กอง  คือ  (๑)  สํานักปลัด  (๒)  กองคลัง  (๓)  กองช�าง (๔) กองการศึกษา  
และ  (๕)  กองส�งเสริมการเกษตร โดยวิเคราะห:ประเมินผลตามองค:ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.
๒๕๔๔  ผลการประเมินพบว�า  สํานักปลัด  กองคลัง กองช�าง กองการศึกษา  กองส�งเสริมการเกษตร  
และกองสวัสดิการสังคม  มีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ  ประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง 
 จากผลการประเมิน  ดังกล�าวเช่ือว�า  การควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด  มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายใน  แต�อย�างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ�อน/ความเสี่ยง  ที่ต�องจัดการ
บริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ในภารกิจ๑๔กิจกรรม  เป=น
กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ และกิจกรรมที่เป=นจุดอ�อน/ความเสี่ยงใหม�ที่เกิดข้ึน 
ดังน้ี 
สํานักปลัด   

กิจกรรมด�านการจัดการงานสํานักปลัด  (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ  ปย.๓)  
ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 
   
 
 
 
 
 



-๒- 

 
๑.กิจกรรมงานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. กิจกรรมด�านการวิเคราะห:นโยบายและแผน   
๓. กิจกรรมด�านงานบุคคล 
๔.งานด�านธุรการ 

กองคลัง 
 กิจกรรมการการจัดหาทรัพย:สิน  เป=นความเสี่ยงในภารกิจของการจัดหาทรัพย:สิน  (กิจกรรมเดิม
ที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ  ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 

๑. กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี 
๒. กิจกรรมด�านงานทะเบียนทรัพย:สินและพัสดุ 
๓.กิจกรรมด�านการจัดเก็บภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมต�างๆ 
๔. กิจกรรมด�านงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร: 

กองช�าง 
 กิจกรรมด�านการสํารวจและออกแบบ(กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  
ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 

๑. กิจกรรมด�านงานก�อสร�างและบูรณะถนน 
๒. กิจกรรมด�านระบบไฟฟGาแสงสว�างและไฟฟGาสาธารณะ 
๓. กิจกรรมด�านงานออกแบบและควบคุมอาคาร 

กองการศึกษา 
 กิจกรรมการพัฒนาศูนย:เด็กเล็ก  เป=นความเสี่ยงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย:พัฒนาเด็ก
เล็ก (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 

๑.กิจกรรมด�านงานศูนย:พฒันาเด็กเลก็วัด  
๒.กิจกรรมด�านการส�งเสริม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองส�งเสริมการเกษตร 
 กิจกรรมงานส�งเสรมิการเกษตร (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมี
จุดอ�อน  คือ 
 ๑.กิจกรรมงานส�งเสริมการเกษตร 
กองสวัสดิการสังคม 
 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรงุตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมี
จุดอ�อน  คือ 

๑.งานสงัคมสงเคราะห: 
๒.งานบริหารจัดการฐานข�อมลูเบี้ยยังชีพ 

 ทั้งน้ี  ได�แนบผลสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการปรับปรงุ
การควบคุมภายในและสรปุผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร�อมน้ี 
 

(ลงช่ือ).............................................เจ�าหน�าทีร่ะดับอาวุโส 
             (นางสุปราณี  สังฆพันธ:) 

               ตําแหน�ง  ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบล 
               วันที่  ๓๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานโดยผู�ตรวจสอบภายใน 
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แบบ  ปอ.๑ 
รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหน�าหน�วยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน     คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 

       การประเมินการควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแกสําหรับงวดต้ังแต�วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐ ได�ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข�อ  ๖ระบบการควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ได�จัดให�มีข้ึน
ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า การดําเนินงานขององค:การ
บริหารส�วนตําบลเมืองแก จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในด�านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย:สิน การปGองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และการ
ดําเนินงาน และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 
       แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได�รับผลอย�างคุ�มค�า
ตามต�นทุนที่ใช� โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลยพินิจในการประเมิน
คุณประโยชน:ที่จะได�รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯ ทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควร
เกินประโยชน:ที่จะได�รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด
นอกจากน้ีอาจเกิดข�อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได� เน่ืองจากมี
ข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  
รมทั้งการจํากัดทางด�านทรัพยากร ด�านกฎหมายหรือระบบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการ
ควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจากสถานการณ:และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 
       จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า การควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก
สําหรับงวดต้ังแต�วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุม
ภายในตามที่กล�าวในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดตามวรรคสอง 

       ทั้งน้ี  ได�แนบผลสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในแลสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มา
พร�อมน้ี 

(ลงช่ือ) 
                 (นายพรศักด์ิ   หมื่นเจริญ) 

               ตําแหน�ง  นายกองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
     วันที่     ๒๖     เดือน    ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 



-๖- 

แบบ  ปอ.๒ 
 

องค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
สรุปผลการประเมินองค-ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค-กร 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
องค-ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรุป 

๑.สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการ
ควบคุมภายใน  ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซือ่สัตย:  และมกีาร
พิจารณาการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�าบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรบัความรู�
ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบข�อมลูและ
การวินิจฉัยสิง่ที่ตรวจพบหรือสิง่ที่ตรวจสอบปรัชญา
และรปูแบบการทํางานของผู�บริหารเหมาะสมต�อ
การพัฒนาการควบคุมภายในที่มปีระสทิธิผล 
โครงสร�างองค:กร  การมอบอํานาจหน�าที่ความ
รับผิดชอบและจํานวนผู�ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ  นโยบายและการปฏิบัติด�านบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู�ปฏิบัติงาน 
 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน  
วัตถุประสงค:ระดับองค:กรและวัตถุประสงค:ระดับ
กิจกรรมสอดคล�องกันในการทีจ่ะทํางานให�สําเร็จ
ด�วยงบประมาณและทรพัยากรที่กําหนดไว�อย�าง
เหมาะสม  ฝJายบรหิารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ปVจจัยภายในและภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการ
บรรลุวัตถุประสงค:ขององค:กร  หน�วยงานมกีาร
วิเคราะห:ความเสี่ยงที่เหมาะสม  นอจากน้ีมีกลไก
ช้ีให�เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
เช�น  การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  เป=นต�น 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมขององค:การบริหารส�วน
ตําบลเมืองแก  ในภาพรวมเหมาะสมและมีส�วนทํา
ให�การควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย�างไรก็ตาม
โครงสร�างขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก
อยู�ระหว�างการปรับปรุงระบบบังคับบัญชา คําสั่ง
แบ�งงานของแต�ละส�วนราชการ เพ่ือให�เป=นปVจจุบัน 
กรณีเจ�าหน�าที่หรือลูกจ�างคนใดไม�อยู�ให�ปฏิบัติ
หน�าที่แทนเพ่ือให�เกิดความคล�องตัวในการทํางาน 
และเ พ่ือให�มีความสัมพันธ:ระหว�างหน�วยงาน
ภายในอย�างชัดเจน เพ่ือให�สามารถรองรับการ
ดําเนินงานในอนาคตได�อย�างคล�องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
องค:การบรหิารส�วนตําบลเมืองแกมกีารประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดตามคําแนะนํา   
การนํามาตรการควบคุมภายในไปใช�ในเชิงปฏิบัติ
และใช�แบบประเมินองค:ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน  มีการจัดการกบัความเสี่ยงต�างๆ จากผล
การประเมินอย�างเป=นระบบ รวมทัง้ยังสามารถ
กําหนดแนวทางการปGองกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตจากปVจจัยต�างๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปจากเครื่องมือที่นํามาใช� 
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แบบ  ปอ.๒ 
องค-ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรุป 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�า  เมื่อ
นําไปปฏิบัติแล�วจะเกิดผลสําเรจ็ตามทีฝ่Jายบริหาร
กําหนดไว�  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�
ผู�ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานได�ตามวัตถุประสงค: 
 
 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต�างๆ ที่ใช�ในการควบคุมและดําเนินกิจการ
ขององค:กรรวมทั้งข�อมลูสารสนเทศที่ได�จาก
ภายนอกองค:กรมีการสื่อสารไปยังผู�บริหารและผู�ใช�
ภายในองค:กร  ในรูปแบบที่ช�วยให�ผู�รับข�อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน�าที่ตามความรบัผิดชอบได�อย�าง
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  และให�ความมั่นใจ
ว�ามีการติดต�อสือ่สารภายในและภายนอกองค:กรทีม่ี
ผลทําให�องค:กรบรรลุวัตถุประสงค:และเปGาหมาย 
๕.การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย�างต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานตามปกติของฝJายบริหาร  ผู�ควบคุม
งานและผู�มหีน�าที่เกี่ยวข�อง  นอกจากน้ีมกีาร
ประเมินผลแบบรายครั้ง  เป=นครั้งคราว  กรณีพบ
จุดอ�อนหรือข�อบกพร�องควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให�
ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
สอบทานได�รับการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องทันท ี

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพสอดคล�องกับกระบวนการ
บรหิารความเสี่ยงตามสมควร โดยกจิกรรมควบคุม
เป=นส�วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการกํากับดูแลให�มี
การปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด อย�างไรก็ตาม งาน
ในส�วนการพัฒนาบุคลากร ยังต�องมีการปรับปรงุ
กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได�รายงานไว�แล�ว 
 
ข�อมูลสารสนเทศและการติดต�อสือ่สารมีความ
เหมาะสมพอสมควร  นอกจากน้ีพบว�า   ข�อมูล
สารสนเทศขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
ยังมีน�อยและไม�ครอบคลุม ทําให�การให�บริการแก�
ผู�สนใจหรือขอข�อมลูยังเป=นไปไม�ค�อยครบถ�วน  
เช�น ข�อมูลประชากรในพ้ืนที่ไม�เป=นปVจจบุัน  เป=น
ต�น 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินการควบคุมภายในของ 
องค:การบรหิารส�วนตําบลเมืองแกมีความ
เหมาะสม โดยผู�บริหารมีการติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเน่ือง และ
สิ้นป3มกีารประเมินตนเองร�วมกันระหว�างผู�บริหาร
และพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินจากผู�
ตรวจสอบ/ผู�ดูแล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและ
จากหน�วงงานอื่น ผลการประเมนิมีการนําเสนอผล
การประเมินต�อผู�บริหารเพ่ือพัฒนา ปรับปรงุแก�ไข
ให�การบรหิารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แบบ  ปอ.๒ 

ผลการประเมินโดยรวม 
 องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแกมีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ ๕  องค:ประกอบของการ
ควบคุมภายในหรือการควบคุมเป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน อย�างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต�องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน จึงได�กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมแล�ว ซึ่งยังมีบางส�วนงานที่ยังมีจุดอ�อนที่ต�องปรับปรุงควบคุมภายในดังน้ี 
 ๑. เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ความชํานาญเฉพาะด�านและประสบการณ:การทํางาน การศึกษาตาม
ระเบียบหรือแนวทางการควบคุมภายในที่ได�กําหนดไว� ซึ่งเป=นส�วนที่องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก
จะต�องกําชับและควบคุมให�เป=นไปตามวัตถุประสงค:ที่กําหนดไว�อย�างเคร�งครัดต�อไป 
 ๒. บางกิจกรรมภายในองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ยังไม�ครอบคลุมทุกความเสี่ยงเพราะ
บุคลากรไม�เพียงพอและทั่วถึง และได�กําหนดการควบคุมจุดอ�อน เพ่ือให�เกิดความคุ�มค�าและเกิดประโยชน:
สูงสุดต�อไป 
 ๓. ดําเนินการกับเจ�าหน�าที่ที่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณี  และ
สั่งกําชับให�ผู�บริหารทุกระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชาในเรื่องสําคัญโดยใกล�ชิด
และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด และสร�างขวัญกําลังใจให�แก�
ผู�ปฏิบัติงานต�องวางแผนการควบคุมต�อไป 

 
 
      (ลงช่ือ) 
         (นายพรศักด์ิ  หมื่นเจริญ) 
                 นายกองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
       วันที่  ๓๐  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 



-๙- 

แบบ  ปอ.๓ 
ชื่อหน�วยงาน  องค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค-กร 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

สํานักงานปลัด 
๑. กิจกรรมงานปCองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ความเดือดร�อนของประชาชนกรณีภัย
แล�ง                            
วัตถุประสงค- 
 - เพื่อเตรียมรับมือกับปVญหาภัยแล�ง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด�านการอุปโภค
บริโภค 
 
 

ความเสี่ยง-  ในทุกป3 ประชาชนจะ
ประสบปVญหาจากภัยแล�ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
๑.ระบบประปาหมู�บ�านที่ให�บริการ ยังไม�
ทั่วถึงทั้งตําบล ๒. แหล�งน้ําที่มีในพื้นที่ ใน
ฤดูแล�ง ตื้นเขินไม�สามารถกักเก็บน้ําได�          
๓. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําในพื้นที่ใช�
งบประมาณสูงแต�ยังไม�ได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
 

๑ ต.ค.๕๙ – 
๓๐ ก.ย.๖๐ 

- อบต.เสนอโครงการและประสานขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านในพื้นที่ที่มี
แหล�งน้ําผลิตน้ําประปา และโครงการ
พัฒนาขุดลอกแหล�งน้ําที่ตื้นเขินไม�
สามารถกับเก็บน้ําในตําบลได� 
 - โครงการที่มีความจําเป=นเร�งด�วนให�
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ อบต.
เพื่อดําเนินการ 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านการวิเคราะห-นโยบาย
และแผน 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�การจัดทําแผนพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเป=นกรอบในการจัดทํา
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป3ที่ใกล�เคียงความเป=นจริง   

ความเสี่ยง-โครงการในแผนพัฒนา
จํานวนมากไม�สามารถดําเนินการได�จริง 
-โครงการที่ดําเนินการได�จริงตามแผน 
พัฒนาบางโครงการต�องดําเนินการโอน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
ปEจจัยเสี่ยง 
๑.โครงการที่ไม�สามารถดําเนินการได�
จริงตามแผนพัฒนาทําให�ไม�สามารถ
ตอบสนองต�อปVญหาความต�องการของ
ประชาชนได�ตําบล ๒.การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดําเนินการ
โครงการเพิ่มเติม อาจกระทบต�อ
โครงการที่ต�องดําเนินการจริง 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาให�พิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาความจําเป=นเร�งด�วน ตามปVญหา
ความต�องการของประชาชน นโยบาย
และแผนพัฒนาระดับต�างๆ เพื่อให�ได�
แผนพัฒนาที่จะสามารถดําเนินการได�
จริงเป=นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายที่ใกล�เคียงความเป=นจริง โดยไม�
ต�องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓. กิจกรรมด�านงานบริหารงาน
บุคคล 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�เพื่อให�การบริหารงานบุคคล
เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับโครงสร�างของอบต. และเกิด
ประสิทธิผลในการให�บริการประชาชน
มากยิ่งขึ้น 
 

๑. การบรรจุแต�งตั้งไม�เป=นไปตามแผน
อัตรากําลัง ๓ป3  
๒. การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ�างและพนักงานจ�างยังไม�เหมาะสม
และขาดความต�อเนื่อง 
๓. ขาดกระบวนการสร�างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังให�เหมาะสม
กับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจ
ที่ปฏิบัติจริง 
๒. ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมงานใน
หน�าที่และงานที่ได�รับมอบหมายอย�าง
สม่ําเสมอ 
๓. ส�งเสริมขวัญและกําลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด�าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

กองคลัง 
๑.กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ�ายเงิน 
วัตถุประสงค- 
๑. เพื่อให�การบริการรับเงิน-จ�ายเงิน 
การจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ 
การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน
เป=นไปอย�างถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข�อบังคบั ต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง  
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ�ายเงิน 
๓. เพื่อให�การเบิกจ�ายและรายงาน
การเงินถูกต�องและมีความน�าเชื่อถือ 

๑. การจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจ�ายไม�ครบถ�วน 
๒. มีการเร�งรัดการเบิกจ�ายเงิน แต�
เอกสารไม�ครบถ�วนโดยไม�ผ�านการ
ตรวจสอบก�อน 
๓.เจ�าหน�าที่ไม�เพียงพอกับปริมาณ
ภารกิจที่มีอยู� 
 

๑ ต.ค.๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

๑. ให�หัวหน�าหน�วยงานย�อยแต�ละกอง
ได�ตรวจสอบเอกสารพร�อมรับรอง
ความถูกต�องก�อนดําเนินการเบิกจ�าย 

๒.เจ�าหน�าที่การเงินและหัวหน�ากอง

คลังมีการสอบทานการเบิกจ�ายตาม

ขั้นตอน 
๓.กําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านงานทะเบียนทรัพย-สิน
และพัสด ุ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
วัตถุประสงค- 
- เพื่อให�การดําเนินการที่ถูกต�องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
การพัสดุของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๑. ในระหว�างป3ยังไม�มีข�าราชการ
ผู�รับผิดชอบตําแหน�งเจ�าหน�าที่พัสดุ
โดยตรง  
๒. มีการเร�งรัดการจัดซื้อจัดจ�างและ
ปริมาณงานมากทําให�เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ�างไม�
ครบถ�วน 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งเจ�า
พนักงานพัสดแุละมีคําสั่งแต�งตัง้ให�
ปฏิบตัิหน�าที่เป=นลายลักษณ:อักษร 
 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓.กิจกรรมด�านการจัดเก็บภาษีอากร 
ค�าธรรมเนียมต�างๆ               
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการจัดเก็บรายได� 
ตรงตามเปGาหมายที่กําหนดไว� 

ความเสี่ยง 
- ผู�มีหน�าที่เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตาม
เวลาที่กําหนด ทําให�มีลูกหนี้ค�างภาษีอยู� 
เป=นจํานวนมาก 
 - ผู�มีหน�าที่เสียภาษีบางรายอยู�นอกเขต
พื้นที่ อบต.ทําให�ไม�สามารถติดตามตัวผู�
เสียภาษีให�มาชําระภาษีได� 
ปEจจัยเสี่ยง 
- ผู�เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตามเวลาที่
กําหนด 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

- ใช�ระบบอินเตอร:เน็ตของหน�วยงานใน
การประชาสัมพันธ:ช�วงการชําระภาษี
พร�อมทั้งติดตามผ�านเสียงตามสายเป=น
ประจําต�อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ:การออกเก็บภาษีนอก
พื้นที่ให�ทั่วถึงและผ�านสื่อต�างๆ เช�น วิทยุ 
หอกระจายข�าว 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
ส�วนการคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๕.กิจกรรมด�านงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร- 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร:(E-LAAS) เป=นปVจจุบัน 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ไม�สามารถใช�งานและบันทึก
ข�อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร:ได�เป=น
ปVจจุบัน 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ยังมีความล�าช�า 
และขัดข�องบ�อยครั้ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ยังขาดมีความรู� ความเข�าใจ
ในการบันทึกบัญชีผ�านระบบ(E-LAAS) 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ขัดข�องบ�อย ทําให�
บันทึกบัญชีล�าช�า 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

- ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมหลักสูตร
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร: 
ตามที่กรมจัดอบรม 
 - กําชับให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�านการ
ลงบัญชีคอมพิวเตอร:ให�ครบถ�วนและเป=น
ปVจจุบัน 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร:เน็ตให�มี
ความเร็วสูง เพื่อให�สามารถบันทึกบัญชี
ผ�านระบบได� 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๖- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

กองช�าง 
๑. กิจกรรมด�านงานก�อสร�างและ
บูรณะถนน  
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�มีการปรับปรุงถนนเส�นทาง
การคมนาคม ทําให�ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
 

- ระยะเวลาในการก�อสร�างและ
ซ�อมแซมถนนยังคงต�องยึดกับสภาพ
อากาศ เช�น ฤดูฝน ซึ่งเป=นช�วงที่ทําให�
การทํางานติดขัดไม�สามารถดําเนินงาน
ได� 
 
 
 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
 
 
 
 
 
 

-ออกสํารวจและจัดทําแผนและผลการ
สํารวจในงานก�อสร�างเพื่อบูรณะถนน
ประจําป3 
- แบ�งงานก�อสร�างและซ�อมแซมถนน 
ควรหลีกเลี่ยงในช�วงที่ฤดูที่ไม�มีฝน 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๒. กิจกรรมด�านระบบไฟฟCาแสงสว�าง
และไฟฟCาสาธารณะ 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� ราษฎรในเขตพื้นที่ มีระบบ
ไฟฟGาแสงสว�างและไฟฟGาสาธารณะใช�
ทุกครัวเรือน 

๑. อุปกรณ:ที่ใช�ในการซ�อมแซมไฟฟGา

ยังไม�ครบสมบูรณ: ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภยัสะดวก รวดเร็ว ในการ

ปฏิบตัิงาน    

๒. เจ�าหน�าที่ขาดความรู�เรื่องการ

ไฟฟGาให�ถูกต�องตามหลักของการ

ไฟฟGาส�วนภูมิภาค 
 

 
๑ ต.ค. ๕๙ 

– 
๓๐ ก.ย. ๖๐ 

 

- จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับ

อุปกรณ:ไฟฟGาที่ทันสมัย มีอายุการใช�

งานได�นานยิง่ขึ้น 

- ส�งเสริมและพัฒนาให�เจ�าหน�าที่เข�า

รับการอบรมด�านไฟฟGาเป=นการเฉพาะ

ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ:

ของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�เสมอ 
 

 
๓๐ ก.ย.๖๐ 

กองช�าง 

 

 
 
 
 



-๑๗- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓.  กิจกรรมด�านงานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค- 
     -  เพื่อให�การก�อสร�างโครงสร�าง
และวัสดุก�อสร�าง  ได�มาตรฐานหรือ
ตามข�อกําหนดของแบบก�อสร�าง 
 

๑.  การก�อสร�างและวัสดุก�อสร�างไม�ได�
มาตรฐานหรือตามข�อกําหนดของแบบ
ก�อสร�าง 
๒.  เจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมงานมีน�อย ทําให�
การควบคุมงานก�อสร�างหลายโครงการ
อาจดูแลไม�ทั่วถึง  เพราะมีถึง  ๑๑  
หมู�บ�าน 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
 

๑.  ขออัตราบุคลากรของกองช�าง  เพิ่ม
ไปที่  ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย: 
๒.  มีการปรึกษาหารือซักซ�อมความ
เข�าใจในการใช�วัสดุก�อสร�าง  และแบบ
ก�อสร�างของเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
โครงการ 
๓.  จัดให�มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ:
ก�อนใช�งาน  และให�ได�รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจ�างก�อนใช�
งาน 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองช�าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.กิจกรรมด�านงานศนูย-พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค- 
-เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอาคารเรียน
ของศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ:การเรียนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ 
 

ความเสี่ยง 
- ศูนย:เด็กเล็กฯ มีพื้นที่จํากัด แต�จํานวน
เด็กนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ทําให�ส�งผล
กระทบต�อการเรียนการสอน 
ปEจจัยเสี่ยง 
-ศูนย:เด็กฯทั้ง ๗ ศูนย:   มีพื้นที่จํากัดทํา
ให�ส�งผลกระทบต�อการปรับปรุงก�อสร�าง 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
 

- อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซ�อมแซมปรับปรุงต�อเติมห�องเรียนให�
เพียงพอกับปริมาณเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อลดความแออัดในการเรียนการสอน 
รวมทั้งปรับปรุงห�องน้ํา ที่ล�างหน�า ล�าง
มือ และที่แปรงฟVน ของเด็กนักเรียน
จัดหาสื่อและอุปกรณ:การเรียนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการจัดการ 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
ส�วนการศึกษาฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๙-  

 
แบบ  ปอ.๓ 

 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านการส�งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค:ของการควบคุม 
เพื่อให�งานบริหารการศึกษาเป=นไป
ด�วยความเรียบร�อยถูกต�องตามข�อ
กฎหมายกําหนด 
 

ความเสี่ยง 

   - งานล�าช�าไม�ตรงตาม

วัตถุประสงค: 

ปEจจัยเสี่ยง  

๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู�ได�รับมอบหมาย
งานด�านอื่นนอกเหนือจากงานใน
หน�าที่ในปริมาณที่มาก 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งผู�ช�วยครู
ผู�ดูแลเด็กและมีคําสั่งแต�งตัง้ให�ปฏิบตัิ
หน�าที่เป=นลายลักษณ:อักษร 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
ส�วนการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

กองส�งเสริมการเกษตร 
๑.กิจกรรมงานส�งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านส�งเสริม
การเกษตร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยง 
- เ- เจ�าหน�าที่ ไม�สามารถตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนได�โดย
ครอบคลุม 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

๑.อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมในส�วนของงานส�งเสริม
การเกษตร 
๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบเพื่อเพิ่มเติม
ความรู�งานในหน�าที่ 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองส�งเสริม
การเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

  แบบ  ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

ส�วนสวัสดิการสังคม 
๑.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านสังคม
สงเคราะห:มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ยังขาดความเข�าใจในงานไม�
มีความรู�เพียงพอ  ไม�สามารถตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนได� 

๑ ต.ค. ๕๙ 
– 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

๑.มีคําสั่งแต�งตัง้ให�ปฏิบัตหิน�าที่อย�าง
เป=นระบบและเป=นลายลักษณ:อักษร
และประชุมทําความเข�าใจในการ
ปฏิบตัิงานอย�างสม่ําเสมอ 
 ๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบเพื่อเพิ่มเติม
ความรู�งานในหน�าที่ 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองสวัสดิการ 

 

 
                   
            ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 
                    (นายพรศักดิ์ หมื่นเจริญ) 
            ตําแหน�ง  นายกองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
                       วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



-๒๒- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
การรายงานตามระเบียบฯ ข�อ  ๖  งวดแรก 

องค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก�อน – ระดับองค-กร 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

สํานักปลัด 
๑.  กิ จกรรมงานปCองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ความเดือดร�อนของประชาชนกรณี
ภัยแล�ง                            
วัตถุประสงค- 
 - เพื่อเตรียมรับมือกับปVญหาภัย
แล�งที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด�านการ
อุปโภคบริโภค 
 
 

ความเสี่ยง 
-  ในทุกป3 ประชาชนจะประสบปVญหาจาก
ภัยแล�ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
๑.แหล�งน้ําที่มีในพื้นที่ ในฤดูแล�ง ตื้นเขินไม�
สามารถกักเก็บน้ําได�                      
๒. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําในพื้นที่ใช�
งบประมาณสูงแต�ยังไม�ได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
 

- อบต.เสนอโครงการและประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการก�อสร�างโครงการพัฒนา
ขุดลอกแหล�งน้ําที่ตื้นเขินไม�สามารถกับ
เก็บน้ําในตําบลได� 
 - โครงการที่มีความจําเป=นเร�งด�วนให�
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ อบต.
เพื่อดําเนินการ 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
สํานักงานปลัด 

H 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

ใช�แบบสอบทาน 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านการวิเคราะห-
นโยบายและแผน 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�การจัดทําแผนพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเป=นกรอบในการ
จัดทําข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป3ที่ใกล�เคียงความ
เป=นจริง   

ความเสี่ยง-โครงการในแผนพัฒนาจํานวน
มากไม�สามารถดําเนินการได�จริง 
-โครงการที่ดําเนินการได�จริงตามแผน 
พัฒนาบางโครงการต�องดําเนินการโอน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
ปEจจัยเสี่ยง 
๑.โครงการที่ไม�สามารถดําเนินการได�จริง
ตามแผนพัฒนาทําให�ไม�สามารถตอบสนอง
ต�อปVญหาความต�องการของประชาชนได�
ตําบล ๒.การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อดําเนินการโครงการเพิ่มเติม อาจกระทบ
ต�อโครงการที่ต�องดําเนินการจริง 

ในการจัดทําแผนพัฒนาให�พิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาความจําเป=นเร�งด�วน ตาม
ปVญหาความต�องการของประชาชน 
นโยบายและแผนพัฒนาระดับต�างๆ 
เพื่อให�ได�แผนพัฒนาที่จะสามารถ
ดําเนินการได�จริงเป=นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายที่ใกล�เคียงความ
เป=นจริง โดยไม�ต�องโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
สํานักงานปลัด 

H 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๓. กิจกรรมด�านงานบริหารงาน
บุคคล 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�เพื่อให�การบริหารงาน
บุคคลเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร�างของ อบต. 
และเกิดประสิทธิผลในการ
ให�บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 

๑. การบรรจุแต�งตั้งไม�เป=นไปตามแผน
อัตรากําลัง ๓ป3  
๒. การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง
และพนักงานจ�างยังไม�เหมาะสมและขาด
ความต�อเนื่อง 
๓. ขาดกระบวนการสร�างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  
 
 

๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังให�
เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน
หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง 
๒. ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมงานใน
หน�าที่และงานที่ได�รับมอบหมายอย�าง
สม่ําเสมอ 
๓. ส�งเสริมขวัญและกําลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด�าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
สํานักงานปลัด 

H 
 
 

O 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

กองคลัง 
๑.กิจกรรมด�านงานการเงินและ
บัญชี 
การรับและเบิกจ�ายเงิน 
วัตถุประสงค- 
๑. เพื่อให�การบริการรับเงิน-
จ�ายเงิน การจัดทําฎีกาเบิก
จ�ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป=นไป
อย�างถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข�อบังคบั ต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง  
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ�ายเงิน 
๓. เพื่อให�การเบิกจ�ายและ
รายงานการเงินถูกต�องและมี
ความน�าเชื่อถือ 

๑. การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ�ายไม�
ครบถ�วน 
๒. มีการเร�งรัดการเบิกจ�ายเงิน แต�เอกสารไม�
ครบถ�วนโดยไม�ผ�านการตรวจสอบก�อน 
๓.เจ�าหน�าที่ไม�เพียงพอกับปริมาณภารกิจที่มี
อยู� 
 

๑. ให�หัวหน�าหน�วยงานย�อยแต�ละ
กองได�ตรวจสอบเอกสารพร�อม
รับรองความถูกต�องก�อนดําเนินการ
เบิกจ�าย 

๒.เจ�าหน�าที่การเงินและหัวหน�ากอง

คลังมีการสอบทานการเบิกจ�ายตาม

ขั้นตอน 
๓.กําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองคลัง 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
/ 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



-๒๖- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านงานทะเบียน
ทรัพย-สินและพัสด ุ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
วัตถุประสงค- 
- เพื่อให�การดําเนินการที่ถูกต�อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับ
เงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๑. ในระหว�างป3ยังไม�มีข�าราชการ
ผู�รับผิดชอบตําแหน�งเจ�าหน�าที่พัสดุโดยตรง  
๒. มีการเร�งรัดการจัดซื้อจัดจ�างและปริมาณ
งานมากทําให�เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ�างไม�
ครบถ�วน 
 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งเจ�า
พนักงานพัสดแุละมีคําสั่งแต�งตัง้ให�
ปฏิบตัิหน�าที่เป=นลายลักษณ:อักษร 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองคลัง 

O 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๓.กิจกรรมด�านการจัดเก็บภาษี
อากร ค�าธรรมเนียมต�างๆ               
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการจัดเก็บรายได� 
ตรงตามเปGาหมายที่กําหนดไว� 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
- ผู�มีหน�าที่เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตามเวลาที่
กําหนด ทําให�มีลูกหนี้ค�างภาษีอยู� เป=นจํานวน
มาก 
 - ผู�มีหน�าที่เสียภาษีบางรายอยู�นอกเขตพื้นที่ 
อบต.ทําให�ไม�สามารถติดตามตัวผู�เสียภาษีให�
มาชําระภาษีได� 
ปEจจัยเสี่ยง 
- ผู�เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตามเวลาที่
กําหนด 

- ใช�ระบบอินเตอร:เน็ตของหน�วยงานใน
การประชาสัมพันธ:ช�วงการชําระภาษี
พร�อมทั้งติดตามผ�านเสียงตามสายเป=น
ประจําต�อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ:การออกเก็บภาษีนอก
พื้นที่ให�ทั่วถึงและผ�านสื่อต�างๆ เช�น 
วิทยุ หอกระจายข�าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒๘- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๕. กิจกรรมด�านงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร- 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการบันทึกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร:(E-LAAS) เป=น
ปVจจุบัน 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ไม�สามารถใช�งานและบันทึก
ข�อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร:ได�เป=น
ปVจจุบัน 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ยังมีความล�าช�า และ
ขัดข�องบ�อยครั้ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ยังขาดมีความรู� ความเข�าใจใน
การบันทึกบัญชีผ�านระบบ(E-LAAS) 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ขัดข�องบ�อย ทําให�
บันทึกบัญชีล�าช�า 
 

- ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมหลักสูตร
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร: 
ตามที่กรมจัดอบรม 
 - กําชับให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�าน
การลงบัญชีคอมพิวเตอร:ให�ครบถ�วน
และเป=นปVจจุบัน 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร:เน็ตให�มี
ความเร็วสูง เพื่อให�สามารถบันทึกบัญชี
ผ�านระบบได� 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองคลัง 

H 
 
 

H 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

กองช�าง 
๑. กิจกรรมด�านงานก�อสร�างและ
บูรณะถนน  
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�มีการปรับปรุงถนน
เส�นทางการคมนาคม ทําให�
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
 

- ระยะเวลาในการก�อสร�างและซ�อมแซม
ถนนยังคงต�องยึดกับสภาพอากาศ เช�น ฤดู
ฝน ซึ่งเป=นช�วงที่ทําให�การทํางานติดขัดไม�
สามารถดําเนินงานได� 
 

-ออกสํารวจและจัดทําแผนและผลการ
สํารวจในงานก�อสร�างเพื่อบูรณะถนน
ประจําป3 
- แบ�งงานก�อสร�างและซ�อมแซมถนน 
ควรหลีกเลี่ยงในช�วงที่ฤดูที่ไม�มีฝน 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองช�าง 

/ 
 
 
/ 
 
 
 

 

ใช�แบบสอบถาม 

๒. กิจกรรมด�านระบบไฟฟCาแสง
สว�างและไฟฟCาสาธารณะ 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� ราษฎรในเขตพื้นที่ มี
ระบบไฟฟGาแสงสว�างและไฟฟGา
สาธารณะใช�ทุกครัวเรือน 

๑. อุปกรณ:ที่ใช�ในการซ�อมแซมไฟฟGายงั

ไม�ครบสมบูรณ: ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยั

สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัตงิาน    

๒. เจ�าหน�าที่ขาดความรู�เรื่องการไฟฟGาให�

ถูกต�องตามหลักของการไฟฟGาส�วน

ภูมิภาค 
 

- จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับ

อุปกรณ:ไฟฟGาที่ทันสมัย มีอายุการใช�

งานได�นานยิง่ขึ้น 

- ส�งเสริมและพัฒนาให�เจ�าหน�าที่เข�า

รับการอบรมด�านไฟฟGาเป=นการ

เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ 

หลักเกณฑ:ของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

อยู�เสมอ 
 

๓๐ ก.ย.๖0 
กองช�าง 

O 
 
 
 
 
X 

 

 
 
 
 
 



-๓๐- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๓.  กิจกรรมด�านงานออกแบบ
และควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค- 
     -  เพื่อให�การก�อสร�าง
โครงสร�างและวัสดุก�อสร�าง  ได�
มาตรฐานหรือตามข�อกําหนดของ
แบบก�อสร�าง 
 

     ๑.  การก�อสร�างและวัสดุก�อสร�างไม�ได�
มาตรฐานหรือตามข�อกําหนดของแบบ
ก�อสร�าง 
     ๒.  เจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมงานมีน�อย ทําให�
การควบคุมงานก�อสร�างหลายโครงการอาจ
ดูแลไม�ทั่วถึง  เพราะมีถึง  ๑๙  หมู�บ�าน 
 

      ๑.  ขออัตราบุคลากรของกองช�าง  
เพิ่มไปที่  ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย: 
     ๒.  มีการปรึกษาหารือซักซ�อม
ความเข�าใจในการใช�วัสดุก�อสร�าง  และ
แบบก�อสร�างของเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
โครงการ 
     ๓.  จัดให�มีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ:ก�อนใช�งาน  และให�ได�รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ
จ�างก�อนใช�งาน 
 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

X 
 

 
O 
 
 
/ 
 
 
 
 

 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓๑- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๑. กิจกรรมด�านงานศนูย-พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค- 
-เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอาคาร
เรียนของศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ:การ
เรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ 
 

ความเสี่ยง 
- ศูนย:เด็กเล็กฯ มีพื้นที่จํากัด แต�จํานวนเด็ก
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ทําให�ส�งผลกระทบต�อการ
เรียนการสอน 
ปEจจัยเสี่ยง 
-ศูนย:เด็กฯทั้ง ๗ ศูนย:   มีพื้นที่จํากัดทําให�
ส�งผลกระทบต�อการปรับปรุงก�อสร�าง 

- อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อซ�อมแซมปรับปรุงต�อเติมห�องเรียน
ให�เพียงพอกับปริมาณเด็กนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดในการเรียน
การสอน รวมทั้งปรับปรุงห�องน้ํา ที่ล�าง
หน�า ล�างมือ และที่แปรงฟVน ของเด็ก
นักเรียนจัดหาสื่อและอุปกรณ:การเรียน
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการจัดการ 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
ส�วนการศึกษาฯ 

O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใช�แบบสอบทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านการส�งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค:ของการควบคุม 
เพื่อให�งานบริหารการศึกษาเป=นไป
ด�วยความเรียบร�อยถูกต�องตามข�อ
กฎหมายกําหนด 
 
 

ความเสี่ยง 

   - งานล�าช�าไม�ตรงตามวัตถุประสงค: 

ปEจจัยเสี่ยง  

๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู�ได�รับมอบหมายงาน
ด�านอื่นนอกเหนือจากงานในหน�าที่ใน
ปริมาณที่มาก 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งผู�ช�วยครู
ผู�ดูแลเด็กและมีคําสั่งแต�งตัง้ให�
ปฏิบตัิหน�าที่เป=นลายลักษณ:อักษร 
 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองการศึกษาฯ 

 
/ 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

กองส�งเสริมการเกษตร 
๑.กิจกรรมงานส�งเสริม
การเกษตร 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านส�งเสริม
การเกษตร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ ไม�สามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได�โดยครอบคลุม 

๑.อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมในส�วนของงานส�งเสริม
การเกษตร 
๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบเพื่อเพิ่มเติม
ความรู�งานในหน�าที่ 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองส�งเสริม
การเกษตร 

/ 
 
 
 
X 
 

 

ใช�แบบสอบทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๔- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 
 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

ส�วนสวัสดิการสังคม 
๑.งานสังคมสงเคราะห- 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านสังคม
สงเคราะห: มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ยังขาดความเข�าใจในงานไม�มี
ความรู�เพียงพอ  ไม�สามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได� 

๑.มีคําสั่งแต�งตัง้ให�ปฏิบัตหิน�าที่อย�าง
เป=นระบบและเป=นลายลักษณ:อักษร
และประชุมทําความเข�าใจในการ
ปฏิบตัิงานอย�างสม่ําเสมอ 
 ๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบเพื่อเพิ่มเติม
ความรู�งานในหน�าที่ 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

H 
 
 
 
X 
 

 

ใช�แบบสอบทาน 

 
*  สถานการณ:ดําเนินการ : 
Hดําเนินการแล�ว            ชื่อผู�จัดทํา 
          /     ดําเนินการแล�วแต�ล�าช�ากว�ากําหนด                  (นายพรศักดิ์   หมื่นเจริญ) 
X     ยังไม�ดําเนินการ            ตําแหน�ง   นายกองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
O     อยู�ในระหว�างดําเนินการ            วันที่  ๓๐   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
        



-๓๕- 
แบบ  ปส. 

รายงานผลการสอบทานประเมินการควบคุมภายใน 
โดย 

ผู�ตรวจสอบภายใน  (ตามระเบียบฯ  ข�อ ๖) 
แบบที่  ๒  กรณีพบข�อบกพร�อง  หรือข�อสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

เรียน    นายกองค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
 ข�าพเจ�าได�สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก สําหรับงวดตั้งแต�วันที่  
๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน   ซ่ึงกําหนดอยู�ในเอกสาร  คําแนะนํา  :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข�อ  ๖  การสอบทานได�
ปฏิบัติอย�างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม  ผลการสอบทานไม�พบว�า  สํานัก/ส�วน  ขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแกไม�
ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ  ดังกล�าว  และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�า
ด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  อย�างไรก็ตามมีข�อตรวจพบ / ข�อสังเกตที่มีนัยสําคัญ  ดังน้ี 
 จากการสอบทานพบความเส่ียงที่ต�องจัดการบริหารความเส่ียงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ใน
ภารกิจ  ๑๒  กิจกรรม  เป=นกิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ และกิจกรรมที่เป=นจุดอ�อน/ความเส่ียงใหม�ที่
เกิดขึ้น   ดังน้ี    
สํานักปลัด 
 กิจกรรมด�านการจัดการงานสํานักปลัด  (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ  ปย.๓)  ยังมีจุดอ�อนคือ 
 (๑)  งานวิเคราะห:นโยบายและแผน  (กิจกรรมด�านการจัดทําแผนพัฒนาสามป3องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก) 
 (๒)  งานธุรการ  (กิจกรรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส:) 
 (๓)  งานปGองกันและบรรเทาสารธารณภัย  (กิจกรรมงานแผนการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
กองคลัง 
 กิจกรรมการการจัดหาทรัพย:สิน เป=นความเส่ียงในภารกิจของการจัดหาทรัพย:สิน  (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุง
ตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 
 ๑.ไม�มีแผนการจัดหาทรัพย:สิน 
 ๒.พัสดุที่จัดหามาและยืมไปไม�มีการติดตามทวงพัสดุที่ให�ยืมตรงตามกําหนด 
กองช�าง 
 กิจกรรมด�านการสํารวจและออกแบบ(กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 
กิจกรรมด�านการสํารวจและออกแบบมีการควบคุมที่เพียงพอแล�ว  บรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุม 
กองการศึกษาฯ 
 กิจกรรมการพัฒนาศูนย:เด็กเล็ก  เป=นความเส่ียงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมเดิมที่ได�วาง
แผนการปรับปรุงตามแบบ  ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 

 ๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู�ได�รับมอบหมายงานด�านอ่ืนนอกเหนือจากงานในหน�าที่ในปริมาณที่มาก 

 กิจกรรมงานส�งเสริมการเกษตร  (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 
เจ�าหน�าที่ไม�มีความรู�ด�านเกษตรโดยตรง  ไม�สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได� 
กองสวัสดิการสังคม 
 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม (กิจกรรมเดิมที่ได�วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยังคงมีจุดอ�อน  คือ 

๑..งานด�านสังคมสงเคราะห:และการบริหารจัดการฐานข�อมูลเบี้ยยังชีพ 
        
              ลายมือช่ือ......................................................... 

                                                 (นาสุปราณี  สังฆพันธ:) 
                                       ตําแหน�ง  ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 

                                                                    วันที่     ๓๐   ตุลาคม     ๒๕๖๐ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การรายงานระดับส�วนงานย�อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



-๓๘- 

แบบ  ปย.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู�บริหารส�วนงานย�อย 

(ตามระเบียบฯ  ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน     หัวหน�าส�วนราชการ 

       การประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานปลัด  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได�ดําเนินการตามแนวทางการติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา : การจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔ 
ข�อ  ๖  ตามระเบียบควบคุมภายในของสํานักงานปลัดได�จัดให�มีข้ึน  ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือสร�างความมั่นใจ
อย�างสมเหตุสมผล  ว�าการดําเนินงานของสํานักงานปลัดจะบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในด�าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย:สิน  การปGองกัน
หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความเช่ือถือของการรายงาน
ทางการเงิน  และการดําเนินงาน  และด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 
       แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผล  รวมถึงความมั่นใจจะรับผลอย�างคุ�มค�าตาม
ต�นทุนที่ใช�  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลพินิจในการประเมินคุณประโยชน:ที่จะ
ได�รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯ  ทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควรเกินประโยชน:ที่จะได�รับซึ่ง
รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข�อผิดพลาด  หรือ
ความเสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได�  เน่ืองจากมีข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึง
โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  รวมทั้งข�อจํากัดทางด�านทรัพยากร  ด�านกฎหมายหรือ
เกี่ยวกับระบบของราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  เน่ืองจากสถานการณ:
และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 
       จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า   การควบคุมภายในของสํานักงานปลัด   สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  
๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายใน
ตามที่กล�าวในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดตามวรรคสอง 
                     ทั้งน้ี   ได�แนบผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน  แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพร�อมน้ี 

      ลายมือช่ือ 
                 (นางสุปราณี   สังฆพันธ:) 
      ตําแหน�ง   ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
      วันที่   ๓๐  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 



 
-๓๙- 

แบบ  ปย.๒ 
ชื่อหน�วยงาน  สํานักงานปลัด 

สรุปผลการประเมินองค-ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 

สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการควบคุมภายใน  
ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความ
ซื่อสัตย:  และมกีารพิจารณาดําเนินการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรับความรู�
ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบข�อมลูและการวินิจฉัยสิ่งที่
ตรวจพบหรอืสิง่ที่ตรวจสอบปรัชญาและรปูแบบการทํางานของ
ผู�บริหารเหมาะสมต�อการพัฒนาการควบคุมภายในทีม่ีประสทิธิผล  
โครงสร�างองค:กร  การมอบอํานาจหน�าที่ความรบัผิดชอบและจํานวน
ผู�ปฏิบัติงานเหมาะสมกบังานทีป่ฏิบัติ  นโยบายและการปฏิบัติด�าน
บุคลากรเหมาะสมในการจงูใจและสนับสนุนผู�ปฏิบัติงาน 
 

การประเมินความเสี่ยง 
การกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน  วัตถุประสงค:ระดับ
องค:กรและวัตถุประสงค:ระดับกิจกรรมสอดคล�องกันในการที่จะ
ทํางานให�สําเร็จด�วยงบประมาณและทรพัยากรที่กําหนดไว�อย�าง
เหมาะสม  ฝJายบรหิารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปVจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค:ขององค:กร  
หน�วยงานมีการวิเคราะห:ความเสี่ยงทีเ่หมาะสม  นอกจากน้ีมีกลไก
ช้ีให�เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เช�น  การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  เป=นต�น 
 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมของสํานักงาน
ปลัด  ภาพรวมเหมาะสมและมสี�วนทําให�
การควบคุมภายในมีประสทิธิผล  ส�วนงาน
ย�อยบางส�วนซึ่งเป=นส�วนน�อยมีการ
มอบหมายหน�าที่บุคลากรไม�เหมาะสมกบั
ความรู�ความสามารถของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด  มีการประเมินความเสี่ยง
ตามวิธีการที่กําหนดตามคําแนะนํา  การ
นํามาตรการการควบคุมภายในไปใช�ในเชิง
ปฏิบัติและใช�แบบประเมินองค:ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๐- 

 
องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 

 กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�า  เมื่อนําไปปฏิบติัแล�วจะเกิด
ผลสําเร็จตามที่ฝJายบรหิารกําหนดไว�  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�
ผู�ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได�ตามวัตถุประสงค: 

ข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติงานการรายงานทาง
การเงินและการดําเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบยีบปฏิบัติต�างๆ  
ที่ใช�ในการควบคุมและดําเนินกิจการขององค:กรรวมทั้งข�อมลูสารสนเทศที่ได�
จากภายนอกองค:กรมกีารสื่อสารไปยังผู�บรหิารและผู�ใช�ภายในองค:กร  ใน
รูปแบบที่ช�วยให�ผู�รบัข�อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน�าที่ตามความรับผิดชอบได�
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให�ความมั่นใจว�ามีการ
ติดต�อสื่อสารภายในและภายนอกองค:กรที่มผีลทําให�องค:กรบรรลุ
วัตถุประสงค:และเปGาหมาย 

การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย�างต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ
ของฝJายบรหิาร  ผู�ควบคุมงานและผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�อง  นอกจากน้ีมีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง  เป=นครั้งคราว  กรณีพบจุดอ�อนหรอืข�อบกพร�อง
ควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให�ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
สอบทานได�รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสัง่การให�ดําเนินการ
แก�ไขข�อบกพร�องทันท ี
 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่
เหมาะสม  เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  อย�างไรก็
ตามไม�มีการระบุความเสี่ยงในทุก
จุดที่สําคัญจงึทําให�บางกจิกรรมมี
การควบคุมที่ไม�เพียงพอ  
นอกจากน้ียังพบว�าบุคลากรบางคน
ไม�ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมโดย
เคร�งครัด 
 

ข�อมูลสารสนเทศและการ
ติดต�อสื่อสารยังไม�มีความเหมาะสม
เท�าที่ควร  เน่ืองจากยังไม�มีการ
ติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพของการรกัษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร:  และไม�มี
การกําหนดระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาอปุกรณ:คอมพิวเตอร: 

 

 
การติดตามประเมินการควบคุม
ภายในสํานักงานปลัดถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่ง
กําหนดในเอกสารการแนะนําการ
จัดทํารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  
ข�อ  ๖  การติดตามประเมินผลอยู�
ในเกณฑ:พอใช�  แต�ยังมีบุคลากร
บางคนไม�ถือปฏิบัติในการติดตาม
ระบบการควบคุมภายในโดย
เคร�งครัด  ทําให�มีการหลีกเลี่ยงไม�
ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖  ข�อ  ๕๒ 

 



 
-๔๑- 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
       สํานักงานปลัด  มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค:ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือ
การควบคุมเป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  มีการควบคุมทีเ่พียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร  อย�างไรก็ตาม  มีจุดอ�อนที่ต�องปรบัปรุงการควบคุมภายใน  ดังน้ี 

๑. บางกจิกรรมยังมีการควบคุมไม�เพียงพอ  หน�วยงานจะกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่
มีความสําคัญทั่วทัง้องค:กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมที่จําเป=น  คุ�มค�าและเพียงพอ 

๒. ดําเนินการกบัเจ�าหน�าที่ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณี  และ
คําสั่งกําชับให�ผู�บรหิารทกุระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บงัคับบญัชา  ในเรื่องสําคัญ
โดยใกล�ชิด  และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 

 
 

                ลงช่ือ........................................................... 
           (นางสุปราณี     สังฆพันธ:) 
      ตําแหน�ง   ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
      วันที่  ๓๐  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๒- 

แบบ  ปย.๓ 
ชื่อหน�วยงาน  สํานักงานปลัด 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๑. กิจกรรมงานปCองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ความเดือดร�อนของประชาชนกรณีภัย
แล�ง                            
วัตถุประสงค- 
 - เพื่อเตรียมรับมือกับปVญหาภัยแล�ง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด�านการอุปโภค
บริโภค 
 
 

ความเสี่ยง  ในทุกป3 ประชาชนจะประสบ
ปVญหาจากภัยแล�ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
- ระบบประปาหมู�บ�านที่ให�บริการ ยังไม�
ทั่วถึงทั้งตําบล 2. แหล�งน้ําที่มีในพื้นที่ ในฤดู
แล�ง ตื้นเขินไม�สามารถกักเก็บน้ําได�                     
3. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําในพื้นที่ใช�
งบประมาณสูงแต�ยังไม�ได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
–  

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

      - อบต.เสนอโครงการและประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อดําเนินการตาม
โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านใน
พื้นที่ที่มีแหล�งน้ําผลิตน้ําประปา และ
โครงการพัฒนาขุดลอกแหล�งน้ําที่ตื้นเขิน
ไม�สามารถกับเก็บน้ําในตําบลได� 
 - โครงการที่มีความจําเป=นเร�งด�วนให�
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ อบต.
เพื่อดําเนินการ 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



-๔๓- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านการวิเคราะห-นโยบาย
และแผน 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�การจัดทําแผนพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเป=นกรอบในการจัดทํา
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป3ที่ใกล�เคียงความเป=นจริง   

ความเสี่ยง 
-โครงการในแผนพัฒนาจํานวนมากไม�
สามารถดําเนินการได�จริง 
-โครงการที่ดําเนินการได�จริงตามแผน 
พัฒนาบางโครงการต�องดําเนินการโอน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
ปEจจัยเสี่ยง 
1.โครงการที่ไม�สามารถดําเนินการได�จริง
ตามแผนพัฒนาทําให�ไม�สามารถตอบสนอง
ต�อปVญหาความต�องการของประชาชนได�
ตําบล  
2.การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการโครงการเพิ่มเติม อาจกระทบต�อ
โครงการที่ต�องดําเนินการจริง 

๑ ต.ค. ๕๙ 
–  

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาให�พิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาความจําเป=นเร�งด�วน ตามปVญหา
ความต�องการของประชาชน นโยบาย
และแผนพัฒนาระดับต�างๆ เพื่อให�ได�
แผนพัฒนาที่จะสามารถดําเนินการได�
จริงเป=นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายที่ใกล�เคียงความเป=นจริง โดยไม�
ต�องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๔- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓. กิจกรรมด�านงานบริหารงาน
บุคคล 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�เพื่อให�การบริหารงานบุคคล
เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับโครงสร�างของ อบต. และเกิด
ประสิทธิผลในการให�บริการประชาชน
มากยิ่งขึ้น 
 

๑. การบรรจุแต�งตั้งไม�เป=นไปตามแผน
อัตรากําลัง ๓ป3  
๒. การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง
และพนักงานจ�างยังไม�เหมาะสมและขาด
ความต�อเนื่อง 
๓. ขาดกระบวนการสร�างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
–  

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังให�เหมาะสม
กับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจ
ที่ปฏิบัติจริง 
๒. ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมงานใน
หน�าที่และงานที่ได�รับมอบหมายอย�าง
สม่ําเสมอ 
๓. ส�งเสริมขวัญและกําลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด�าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 

             
 

ชื่อผู�จัดทํา.................................................... 
                 (นางสุปราณี  สังฆพันธ:) 
            ตําแหน�ง  ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
                       วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 
-๔๕- 

แบบติดตาม-ปย.๓ 
ชื่อหน�วยงาน  สํานักงานปลัด 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก�อน – ระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๑.  กิ จกรรมงานปCองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ความเดือดร�อนของประชาชนกรณี
ภัยแล�ง                            
วัตถุประสงค- 
 - เพื่อเตรียมรับมือกับปVญหาภัย
แล�งที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด�านการ
อุปโภคบริโภค 
 
 

ความเสี่ยง 
-  ในทุกป3 ประชาชนจะประสบปVญหาจาก
ภัยแล�ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
๑.ระบบประปาหมู�บ�านที่ให�บริการ ยังไม�
ทั่วถึงทั้งตําบล ๒. แหล�งน้ําที่มีในพื้นที่ ในฤดู
แล�ง ตื้นเขินไม�สามารถกักเก็บน้ําได�                     
๓. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําในพื้นที่ใช�
งบประมาณสูงแต�ยังไม�ได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
 

- อบต.เสนอโครงการและประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการก�อสร�างระบบประปา
หมู�บ�านในพื้นที่ที่มีแหล�งน้ําผลิต
น้ําประปา และโครงการพัฒนาขุดลอก
แหล�งน้ําที่ตื้นเขินไม�สามารถกับเก็บน้ํา
ในตําบลได� 
 - โครงการที่มีความจําเป=นเร�งด�วนให�
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ อบต.
เพื่อดําเนินการ 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๖- 

แบบติดตาม-ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านการวิเคราะห-
นโยบายและแผน 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�การจัดทําแผนพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเป=นกรอบในการ
จัดทําข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป3ที่ใกล�เคียงความ
เป=นจริง   

ความเสี่ยง 
-โครงการในแผนพัฒนาจํานวนมากไม�
สามารถดําเนินการได�จริง 
-โครงการที่ดําเนินการได�จริงตามแผน 
พัฒนาบางโครงการต�องดําเนินการโอน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
ปEจจัยเสี่ยง 
1.โครงการที่ไม�สามารถดําเนินการได�จริง
ตามแผนพัฒนาทําให�ไม�สามารถตอบสนอง
ต�อปVญหาความต�องการของประชาชนได�
ตําบล 2.การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อดําเนินการโครงการเพิ่มเติม อาจกระทบ
ต�อโครงการที่ต�องดําเนินการจริง 

ในการจัดทําแผนพัฒนาให�พิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาความจําเป=นเร�งด�วน ตาม
ปVญหาความต�องการของประชาชน 
นโยบายและแผนพัฒนาระดับต�างๆ 
เพื่อให�ได�แผนพัฒนาที่จะสามารถ
ดําเนินการได�จริงเป=นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายที่ใกล�เคียงความ
เป=นจริง โดยไม�ต�องโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๗- 

แบบติดตาม-ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๓. กิจกรรมด�านงานบริหารงาน
บุคคล 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�เพื่อให�การบริหารงาน
บุคคลเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร�างของ อบต. 
และเกิดประสิทธิผลในการ
ให�บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 

     ๑. การบรรจุแต�งตั้งไม�เป=นไปตามแผน
อัตรากําลัง ๓ป3  
๒. การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง
และพนักงานจ�างยังไม�เหมาะสมและขาด
ความต�อเนื่อง 
๓. ขาดกระบวนการสร�างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  
 

๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังให�
เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน
หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง 
๒. ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมงานใน
หน�าที่และงานที่ได�รับมอบหมายอย�าง
สม่ําเสมอ 
๓. ส�งเสริมขวัญและกําลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด�าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

             
ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 

                 (นางสปุราณี  สังฆพันธ:) 
            ตําแหน�ง  ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
              วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
 



-๔๘- 

แบบ  ปม. 
ชื่อหน�วยงาน  สํานักงานปลัด 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับป+สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/     

ด�านของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค:

ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู�และ

สาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:
ของการ

ประเมินด�าน
... 
 
 
 

(๓) 

ระดับ
ความเสี่ยง  
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มี
อยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล
การควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๘) 

๑.  กิ จกรรม
งานปC องกั น
และบรรเทา
สาธารณภัย 
ความ
เดือดร�อนของ
ประชาชน
กรณีภัยแล�ง                            
วัตถุประสงค- 
 - เพื่อเตรียม
รับมือกับ
ปVญหาภัยแล�ง
ที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งด�าน
การอุปโภค
บริโภค 
 

ในทุกป3 
ประชาชน
จะประสบ
ปVญหาจาก
ภัยแล�ง 
 

O,F,C สูง ๑.เตรียมกําลัง
เจ�าหน�าที่  
อปพร. เพื่อ
ช�วยเหลือและ
ออกแจกจ�ายน้ํา
อุปโภคบริโภค
แก�ประชาชนที่
ประสบปVญหา
กรณีภัยแล�ง 
 ๒.จัดทําแผน
ปGองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ใช�แบบสอบถาม ๑. ระบบประปา
หมู�บ�านที่ให�บริการ 
ยังไม�ทั่วถึงทั้งตําบล 
2. แหล�งน้ําที่มีใน
พื้นที่ ในฤดูแล�ง ตื้น
เขินไม�สามารถกัก
เก็บน้ําได�                     
3. โครงการพัฒนา
แหล�งน้ําในพื้นที่ใช�
งบประมาณสูงแต�ยัง
ไม�ได�รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
หน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง 

- อบต.เสนอโครงการและประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง เพื่อดําเนินการตามโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านในพื้นที่ที่มีแหล�งน้ํา
ผลิตน้ําประปา และโครงการพัฒนาขุดลอกแหล�งน้ําที่ตื้นเขินไม�สามารถกับเก็บน้ําใน
ตําบลได� 
 - โครงการที่มีความจําเป=นเร�งด�วนให�พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ อบต.เพื่อ
ดําเนินการ 



-๔๙- 

แบบ  ปม. 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/     

ด�านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค:ของการ

ประเมิน 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๘) 
๒.กิจกรรมด�านการ
วิเคราะห-นโยบายและ
แผน 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�การจัดทํา
แผนพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเป=นกรอบใน
การจัดทําข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย
ประจําป3ที่ใกล�เคียงความ
เป=นจริง   

๑. ความต�องการที่แท�จริงของ
ประชาชนเป=นเพียงทางผ�านตัวแทน
หมู�บ�านประชาชนยังไม�กล�าแสดง
ความคิดเห็นและมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาเท�าที่ควร 
๒.โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว�ใน
แผนพัฒนายังขาดความชัดเจนใน
กลุ�มของเปGาหมาย  สถานที่และ
งบประมาณ 
 

O,F,C ต่ํา ๑. วิเคราะห:ถึงสาเหตุที่
ประชาชนยังไม�กล�าแสดง
ความคิดเห็นและเข�าร�วม
กิจกรรมว�าเป=นเพราะเหตุใด 
เมื่อทราบสาเหตุแล�วนํามา
ปรับปรุง แก�ไข  
๒.  จัดประชุมเพื่อสร�างความ
เข�าใจระหว�างผู�บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู�นําชุมชน
และประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผน 
พัฒนาท�องถิ่น         

ใช�แบบสอบถาม จุดอ�อน 
การตัดโครงการอันเกิด
จากความต� องการของ
ชุมชนเสนอมาอาจทําให�
เกิดความขัดแย�ง และไม�
เข� า ใจ กันระหว� าง ผู� นํ า
ชุมชนและคณะผู�บริหาร
ท�องถิ่น 
สาเหตุ 
ความต�องการของ
ประชาชนมีจํานวมมาก
และหลากหลายแต�ไม�
สามารถดําเนินการได�
ทั้งหมดตามความต�องการ  
เนื่องด�วยจํากัดด�วย
งบประมาณที่มีอยู�น�อย 

ในการจัดทําแผนพัฒนา
ให�พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ 
โดยพิจารณาความจําเป=น
เร�งด�วน ตามปVญหาความ
ต�องการของประชาชน 
นโยบายและแผนพัฒนา
ระดับต�างๆ เพื่อให�ได�
แผนพัฒนาที่จะสามารถ
ดําเนินการได�จริงเป=น
กรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายที่
ใกล�เคียงความเป=นจริง 
โดยไม�ต�องโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 

 
 
 
 
 



-๕๐- 

แบบ  ปม.  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและ
สาเหตุ 

 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

 (๘) 

๓. กิจกรรมด�านงาน
บริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�เพื่อให�การ
บริหารงานบุคคลเป=นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร�าง
ของ อบต. และเกิด
ประสิทธิผลในการ
ให�บริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 

๑. การบรรจุแต�งตั้งไม�เป=นไปตาม
แผนอัตรากําลัง ๓ป3  
๒. การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ�างและพนักงานจ�างยังไม�
เหมาะสมและขาดความต�อเนื่อง 
๓. ขาดกระบวนการสร�างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

O,F,C ต่ํา มีคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่
เป=นลายลักษณ:อักษร 

ใช�แบบสอบทาน ในระหว�างป3ยัง
ไม�มีข�าราชการ
ผู�รับผิดชอบ
ตําแหน�ง
บุคลากร
โดยตรง 

๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังให�
เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง 
๒. ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรม
งานในหน�าที่และงานที่ได�รับ
มอบหมายอย�างสม่ําเสมอ 
๓. ส�งเสริมขวัญและกําลังใจจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง
ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน 
 

 
               
 
             ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 
                 (นางสุปราณี  สังฆพันธ:) 
            ตําแหน�ง  ปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
              วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐



 

 

 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕๒- 

แบบ  ปย.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู�บริหารส�วนงานย�อย 

(ตามระเบียบฯ ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน  หัวหน�าส�วนราชการ 
การประเมินการควบคุมภายในของกองการคลัง  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได�ดําเนินการตามแนวทางการติดตามการประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา  การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วย  การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข�อ  
๖ ตามระเบียบควบคุมภายในของกองคลัง  ได�จัดให�มีข้ึน  ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน
ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือสร�างความมั่นใจอย�าง
สมเหตุสมผลว�า  การดําเนินงานของส�วนการคลัง  จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในด�านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย:สิน  การปGองกันหรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความเช่ือถือของรายงานทางการเงิน  และ
การดําเนินงาน  และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 

แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผล  รวมถึงความมั่นใจจะได�รับผล  อย�างคุ�มค�าตามต�นทุน
ที่ใช�  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลพินิจในการประเมินคุณประโยชน:ที่จะได�รับ
จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควรเกินประโยชน:ที่จะได�รับซึ่งรวมถึง
การลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข�อผิดพลาด  หรือความ
เสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได�  เน่ืองจากมีข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึง
โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  รวมทั้งข�อจํากัดทางด�านทรัพยากร  ด�านกฎหมายหรือ
เกี่ยวกับระบบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจาก
สถานการณ: และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า  การควบคุมภายในของกองคลัง  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในตามที่กล�าว
ในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดของวรรคสอง 

ทั้งน้ี  ได�แนบผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพร�อมน้ี 

 

 ลงช่ือ............................................................ 
                                            (นางธัญวรัตน:    ภูมรา) 

                                                       ตําแหน�ง  รองปลัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
                       รักษาการผู�อํานวยการกองคลัง 

                                           วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

 



-๕๓- 
แบบ  ปย.๒ 

ช่ือหน�วยงาน  กองคลัง 
สรปุผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 

ณ  วันที่  ๓๐กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 

สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการ
ควบคุมภายใน ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย: และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรับ
ความรู�ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบข�อมูล
และการวินิจฉัยสิง่ที่ตรวจพบหรือสิง่ที่ตรวจสอบ
ปรัชญาและรปูแบบการทํางานของผู�บริหารเหมาะสม
ต�อการพัฒนาการควบคุมภายในทีม่ีประสทิธิผล  
โครงสร�างองค:กร การมอบอํานาจหน�าที่ความ
รับผิดชอบและจํานวนผู�ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด�านบุคลากรเหมาะสม
ในการจงูใจและสนับสนุนผู�ปฏิบัติงาน 
 
การประเมินความเสี่ยง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค:ระดับองค:กรและวัตถุประสงค:ระดับ
กิจกรรมสอดคล�องกันในการทีจ่ะทํางานให�สําเร็จด�วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว�อย�างเหมาะสม  
ฝJายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทัง้จากปVจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการบรรลุ
วัตถุประสงค:ขององค:กร  หน�วยงานมีการวิเคราะห:
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมีกลไกช้ีให�เห็นถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช�น การ
เปลี่ยนแปลงวิธการจัดการ เป=นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมของส�วนกองคลัง  
ภาพรวมเหมาะสมและมีส�วนทําให�การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล  ส�วนงานย�อย
บางส�วนซึง่เป=นส�วนน�อยมีการมอบหมาย
หน�าที่บุคลากรไม�เหมาะสมกบัความรู�
ความสามารถของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีการ
ที่กําหนดตามคําแนะนํา การนํามาตรการ
ควบคุมภายในไปใช�ในเชิงปฏิบัติและใช�แบบ
ประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 

-กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�าเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล�วจะเกิดผลสําเร็จตามทีฝ่Jายบริหารกําหนดไว�
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�ผู�ปฏิบัติงานเห็นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได�ตามวัตถุประสงค: 

ข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงินและการดําเนินงานการปฏิบัติ
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต�างๆที่ใช�ในการ
ควบคุมและดําเนินกจิการขององค:กรรวมทัง้ข�อมลู
สารสนเทศที่ได�จากภายนอกองค:กรมีการสื่อสารไปยัง
ผู�บริหารและผู�ใช�ภายในองค:กร  ในรูปแบบที่ช�วยให�
ผู�รบัข�อมลูสารสนเทศปฏิบัติหน�าที่ตามความรับผิดชอบ
ได�อย�างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  และให�ความ
มั่นใจว�ามีการติดต�อสื่อสารภายในและภายนอกองค:กร
ที่มีผลทําให�องค:กรบรรลุวัตถุประสงค:และเปGาหมาย 
การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย�างต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝJายบริหาร  ผู�ควบคุมงานและ
ผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�อง  นอกจากน้ีมกีารประเมินผลแบบ
รายครั้งเป=นครั้งคราว กรณีพบจุดอ�อนหรือข�อบกพร�อง
ควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให�ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบ
จากการตรวจสอบและสอบทานได�รับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสัง่การให�ดําเนินการแก�ไข
ข�อบกพร�องทันท ี

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม  
เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร  
อย�างไรก็ตามไม�มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุด
ที่สําคัญจึงทําให�บางกิจกรรมมกีารควบคุมที่
ไม�เพียงพอ นอกจากน้ียังพบว�าบุคลากรบาง
คนไม�ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 
 

ข�อมูลสารสนเทศและการติดต�อสือ่สารยังไม�มี
ความเหมาะสมเท�าที่ควร เน่ืองจากยังไม�มีการ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการ
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร: และไม�มี
การกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา
อุปกรณ:คอมพิวเตอร: 

การติดตามประเมินการควบคุมภายในส�วน
การคลงัถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดใน
เอกสารการแนะนํา  การจัดทํารายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ข�อ  
๖  การติดตามประเมินผลอยู�ในเกณฑ:พอใช�  
แต�ยังมีบุคลากรบางคนไม�ถือปฏิบัติในการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในโดยเคร�งครัด
ทําให�มีการหลีกเลี่ยงไม�ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖ ข�อ  ๕๒ 

 
 
 
 



-๕๕- 

ผลการประเมินโดยรวม 
 กองคลงั  มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค:ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือการควบคุม
เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  อย�างไรก็ตา มีจุดอ�อนที่ต�องปรบัปรุงการควบคุมภายในดังน้ี 

๑. บางกจิกรรมยังมีการควบคุมไม�เพียงพอ  หน�วยงานจะกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความสําคัญทั่วทั้งองค:กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมทีจ่ําเป=น  คุ�มค�าและเพียงพอ 

๒. ดําเนินการกบัเจ�าหน�าที่ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณีและคําสั่ง
กําชับให�ผู�บรหิารทุกระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบญัชา  ในเรื่องสําคัญโดยใกล�ชิด  
และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางธัญวรัตน:   ภูมรา) 

ตําแหน�ง  รักษาการผู�อํานวยการกองคลัง 
          วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๖- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๑.กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ�ายเงิน 
วัตถุประสงค- 
๑. เพื่อให�การบริการรับเงิน-จ�ายเงิน 
การจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ 
การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน
เป=นไปอย�างถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข�อบังคบั ต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง  
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ�ายเงิน 
๓. เพื่อให�การเบิกจ�ายและรายงาน
การเงินถูกต�องและมีความน�าเชื่อถือ 

๑. การจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจ�ายไม�ครบถ�วน 
๒. มีการเร�งรัดการเบิกจ�ายเงิน แต�
เอกสารไม�ครบถ�วนโดยไม�ผ�านการ
ตรวจสอบก�อน 
๓.เจ�าหน�าที่ไม�เพียงพอกับปริมาณ
ภารกิจที่มีอยู� 
 

๑ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

๑. ให�หัวหน�าหน�วยงานย�อยแต�ละกอง
ได�ตรวจสอบเอกสารพร�อมรับรอง
ความถูกต�องก�อนดําเนินการเบิกจ�าย 

๒.เจ�าหน�าที่การเงินและหัวหน�ากอง

คลังมีการสอบทานการเบิกจ�ายตาม

ขั้นตอน 
๓.กําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๕๗- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านงานทะเบียนทรัพย-สิน
และพัสด ุ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
วัตถุประสงค- 
- เพื่อให�การดําเนินการที่ถูกต�องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
การพัสดุของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๑. ในระหว�างป3ยังไม�มีข�าราชการ
ผู�รับผิดชอบตําแหน�งเจ�าหน�าที่พัสดุ
โดยตรง  
๒. มีการเร�งรัดการจัดซื้อจัดจ�างและ
ปริมาณงานมากทําให�เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ�างไม�
ครบถ�วน 
 

๑ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งเจ�า
พนักงานพัสดแุละมีคําสั่งแต�งตัง้ให�
ปฏิบตัิหน�าที่เป=นลายลักษณ:อักษร 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๘- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓.กิจกรรมด�านการจัดเก็บภาษีอากร 
ค�าธรรมเนียมต�างๆ               
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการจัดเก็บรายได� 
ตรงตามเปGาหมายที่กําหนดไว� 

ความเสี่ยง 
- ผู�มีหน�าที่เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตาม
เวลาที่กําหนด ทําให�มีลูกหนี้ค�างภาษีอยู� 
เป=นจํานวนมาก 
 - ผู�มีหน�าที่เสียภาษีบางรายอยู�นอกเขต
พื้นที่ อบต.ทําให�ไม�สามารถติดตามตัวผู�
เสียภาษีให�มาชําระภาษีได� 
ปEจจัยเสี่ยง 
- ผู�เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตามเวลาที่
กําหนด 
 

๑ต.ค.๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

- ใช�ระบบอินเตอร:เน็ตของหน�วยงานใน
การประชาสัมพันธ:ช�วงการชําระภาษี
พร�อมทั้งติดตามผ�านเสียงตามสายเป=น
ประจําต�อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ:การออกเก็บภาษีนอก
พื้นที่ให�ทั่วถึงและผ�านสื่อต�างๆ เช�น วิทยุ 
หอกระจายข�าว 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
ส�วนการคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๙- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๕. กิจกรรมด�านงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร- 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร:(E-LAAS) เป=นปVจจุบัน 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ไม�สามารถใช�งานและบันทึก
ข�อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร:ได�เป=น
ปVจจุบัน 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ยังมีความล�าช�า 
และขัดข�องบ�อยครั้ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ยังขาดมีความรู� ความเข�าใจ
ในการบันทึกบัญชีผ�านระบบ(E-LAAS) 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ขัดข�องบ�อย ทําให�
บันทึกบัญชีล�าช�า 
 

๑ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

- ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมหลักสูตร
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร: 
ตามที่กรมจัดอบรม 
 - กําชับให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�านการ
ลงบัญชีคอมพิวเตอร:ให�ครบถ�วนและเป=น
ปVจจุบัน 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร:เน็ตให�มี
ความเร็วสูง เพื่อให�สามารถบันทึกบัญชี
ผ�านระบบได� 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐กองคลัง  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๖๐- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
วัตถุประสงของการควบคุม 

(๑) 
จุดอ�อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมีอยู� 
(๒) 

การปรับปรงุ 
 

(๓) 

กําหนดเสรจ็/
ผู�รบัผิดชอบ 

(๔) 

สถานการณ:
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข�อคิดเห็น 

(๖) 
๑.กิจกรรมด�านงานการเงิน
และบัญชี 
การรับและเบิกจ�ายเงิน 
วัตถุประสงค- 
๑. เพื่อให�การบริการรับเงิน-
จ�ายเงิน การจัดทําฎีกาเบิก
จ�ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงิน
เป=นไปอย�างถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับ 
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง  
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน ลดระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ�ายเงิน 
๓. เพื่อให�การเบิกจ�ายและ
รายงานการเงินถูกต�องและมี
ความน�าเชื่อถือ 

๑. การจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจ�ายไม�ครบถ�วน 
๒. มีการเร�งรัดการเบิกจ�ายเงิน แต�
เอกสารไม�ครบถ�วนโดยไม�ผ�านการ
ตรวจสอบก�อน 
๓.เจ�าหน�าที่ไม�เพียงพอกับปริมาณ
ภารกิจที่มีอยู� 
 

๑. ให�หัวหน�าหน�วยงานย�อยแต�ละกองได�
ตรวจสอบเอกสารพร�อมรับรองความถูกต�องก�อน
ดําเนินการเบิกจ�าย 

๒.เจ�าหน�าที่การเงินและหัวหน�ากองคลังมีการ

สอบทานการเบิกจ�ายตามขั้นตอน 
๓.กําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม 

๓๐  ก.ย.  ๖๐ 
กองคลงั 

/ 
 
 
/ 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



-๖๑- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๒.กิจกรรมด�านงานทะเบียน
ทรัพย-สินและพัสด ุ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
วัตถุประสงค- 
- เพื่อให�การดําเนินการที่ถูกต�อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับ
เงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ๑. ในระหว�างป3ยังไม�มีข�าราชการ
ผู�รับผิดชอบตําแหน�งเจ�าหน�าที่พัสดุโดยตรง  
๒. มีการเร�งรัดการจัดซื้อจัดจ�างและปริมาณ
งานมากทําให�เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ�างไม�
ครบถ�วน 
 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งเจ�า
พนักงานพัสดแุละมีคําสั่งแต�งตัง้ให�
ปฏิบตัิหน�าที่เป=นลายลักษณ:อักษร 

 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

O 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๖๒- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๓.กิจกรรมด�านการจัดเก็บภาษี
อากร ค�าธรรมเนียมต�างๆ               
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการจัดเก็บรายได� 
ตรงตามเปGาหมายที่กําหนดไว� 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
- ผู�มีหน�าที่เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตามเวลาที่
กําหนด ทําให�มีลูกหนี้ค�างภาษีอยู� เป=นจํานวน
มาก 
 - ผู�มีหน�าที่เสียภาษีบางรายอยู�นอกเขตพื้นที่ 
อบต.ทําให�ไม�สามารถติดตามตัวผู�เสียภาษีให�
มาชําระภาษีได� 
ปEจจัยเสี่ยง 
- ผู�เสียภาษีไม�มาชําระภาษีตามเวลาที่
กําหนด 

- ใช�ระบบอินเตอร:เน็ตของหน�วยงานใน
การประชาสัมพันธ:ช�วงการชําระภาษี
พร�อมทั้งติดตามผ�านเสียงตามสายเป=น
ประจําต�อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ:การออกเก็บภาษีนอก
พื้นที่ให�ทั่วถึงและผ�านสื่อต�างๆ เช�น 
วิทยุ หอกระจายข�าว 
 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๖๓- 

แบบติดตาม-ปอ.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๕. กิจกรรมด�านงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร- 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการบันทึกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร:(E-LAAS) เป=น
ปVจจุบัน 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ไม�สามารถใช�งานและบันทึก
ข�อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร:ได�เป=น
ปVจจุบัน 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ยังมีความล�าช�า และ
ขัดข�องบ�อยครั้ง 
ปEจจัยเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ยังขาดมีความรู� ความเข�าใจใน
การบันทึกบัญชีผ�านระบบ(E-LAAS) 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ขัดข�องบ�อย ทําให�
บันทึกบัญชีล�าช�า 
 

- ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรมหลักสูตร
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร: 
ตามที่กรมจัดอบรม 
 - กําชับให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�าน
การลงบัญชีคอมพิวเตอร:ให�ครบถ�วน
และเป=นปVจจุบัน 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร:เน็ตให�มี
ความเร็วสูง เพื่อให�สามารถบันทึกบัญชี
ผ�านระบบได� 
 
 
 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองคลัง 

H 
 
 

H 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบถาม 

 
 
 

*   สถานการณ:ดําเนินการ :          ชื่อผู�รายงาน.....................................................   
H  ดําเนินการแล�ว          (นางธัญวรัตน:   ภูมรา) 
 /   ดําเนินการแล�แต�ล�าช�ากว�ากําหนด       ตําแหน�ง  รักษาการผู�อํานวยการกองคลัง 
X  ยังไม�ดําเนินการ         วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
0   อยู�ในระหว�างดําเนินการ 

 



-๖๔- 

แบบ  ปม. 
ชื่อหน�วยงาน  กองคลัง 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับป+สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/     ด�าน

ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค:ของการประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๘) 
๑.กิจกรรมด�านงานการเงินและ
บัญชี 
การรับและเบิกจ�ายเงิน 
วัตถุประสงค- 
๑. เพื่อให�การบริการรับเงิน-
จ�ายเงิน การจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน
ตามงบประมาณและนอก
งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ
เก็บรักษาเงินเป=นไปอย�างถูกต�อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับ 
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง  
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ�ายเงิน 
๓. เพื่อให�การเบิกจ�ายและรายงาน
การเงินถูกต�องและมีความ
น�าเชื่อถือ 

๑. การจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจ�ายไม�
ครบถ�วน 
๒. มีการเร�งรัดการเบิกจ�ายเงิน 
แต�เอกสารไม�ครบถ�วนโดยไม�
ผ�านการตรวจสอบก�อน 
๓.เจ�าหน�าที่ไม�เพียงพอกับ
ปริมาณภารกิจที่มีอยู� 
 

O,F,C สูง - 
 

ใช�แบบสอบถาม ๑. การจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจ�ายไม�
ครบถ�วน 
๒. มีการเร�งรัดการเบิก
จ�ายเงิน แต�เอกสารไม�
ครบถ�วนโดยไม�ผ�านการ
ตรวจสอบก�อน 
๓.เจ�าหน�าที่ไม�เพียงพอกับ
ปริมาณภารกิจที่มีอยู� 
 

๑. ให�หัวหน�าหน�วยงาน
ย�อยแต�ละกองได�
ตรวจสอบเอกสารพร�อม
รับรองความถูกต�องก�อน
ดําเนินการเบิกจ�าย 
๒.เจ�าหน�าที่การเงินและ
หัวหน�ากองคลังมีการ
สอบทานการเบิกจ�าย
ตามขั้นตอน 
๓.การสรรหา บรรจุ
แต�งตั้งบุคลากรและมี
คําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่เป=นลายลักษณ:
อักษร 
 

 
 
 
 
 



-๖๕- 

แบบ  ปม. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     ด�าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค:ของการประเมิน 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับ
ความเสี่ยง  
(พิจารณา
โอกาส
และ

ผลกระทบ
) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล
การควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๘) 

๒.กิจกรรมด�านงานทะเบียน
ทรัพย-สินและพัสดุ 
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
วัตถุประสงค- 
- เพื่อให�การดําเนินการที่ถูกต�อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
รับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค:กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๔๘  
 

๑. ในระหว�างป3ยังไม�มี
ข�าราชการผู�รับผิดชอบตําแหน�ง
เจ�าหน�าที่พัสดุโดยตรง  
๒. มีการเร�งรัดการจัดซื้อจัดจ�าง
และปริมาณงานมากทําให�เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ�างไม�ครบถ�วน 
 

O,F,C สูง - ใช�แบบสอบถาม ๑. มีการเร�งรัดการจัดซื้อ
จัดจ�างและปริมาณงาน
มากทําให�เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
๒. เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ�างไม�ครบถ�วน 

-มีการสรรหา บรรจุ
แต�งตัง้เจ�าพนักงาน
พัสดุและมีคําสั่งแต�งตัง้
ให�ปฏิบตัิหน�าที่เป=นลาย
ลักษณ:อักษร 
 

 
 
 
 
 
 



-๖๖- 

แบบ  ปม. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

 (๘) 
๓.กิจกรรมด�านการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค�าธรรมเนียม
ต�างๆ               
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการ
จัดเก็บรายได� ตรงตาม
เปGาหมายที่กําหนดไว� 

ความเสี่ยง 
- ผู�มีหน�าที่เสียภาษีไม�มาชําระภาษี
ตามเวลาที่กําหนด ทําให�มีลูกหนี้ค�าง
ภาษีอยู� เป=นจํานวนมาก 
 - ผู�มีหน�าที่เสียภาษีบางรายอยู�นอก
เขตพื้นที่ อบต.ทําให�ไม�สามารถ
ติดตามตัวผู�เสียภาษีให�มาชําระภาษี
ได� 
 

O,F,C ต่ํา - ใช�แบบสอบทาน - ผู�เสียภาษีไม�มาชําระ
ภาษีตามเวลาที่กําหนด 
 

- ใช�ระบบอินเตอร:เน็ตของ
หน�วยงานในการ
ประชาสัมพันธ:ช�วงการ
ชําระภาษีพร�อมทั้งติดตาม
ผ�านเสียงตามสายเป=น
ประจําต�อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ:การออก
เก็บภาษีนอกพื้นที่ให�ทั่วถึง
และผ�านสื่อต�างๆ เช�น 
วิทยุ หอกระจายข�าว 

๔. กิจกรรมด�านการ
จัดเก็บค�าน้ําประปา  
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการ
จัดเก็บน้ําประปาเป=นไป
ตามเปGาหมาย 
ที่กําหนดไว� 

- ค�าน้ําประปายังมียอดค�างชําระและ
ปริมาณการใช�น้ําประปากับค�าใช�จ�าย
ไม�ตรงตามความเป=นจริง 

O,F,C ต่ํา - ใช�แบบสอบทาน - เจ�าหน�าที่ไม�สามารถ
จัดเก็บค�าน้ําประปาได�
ครบถ�วน เนื่องจากต�อง
ออกไปตามหมู�บ�าน
ในช�วงกลางวัน แต�
ประชาชนไม�อยู�บ�าน ไป
ประกอบอาชีพนอกบ�าน 
 

- แต�งตั้งเจ�าหน�าที่ที่จัดเก็บ
เป=นพนักงานชั่วคราว ให�มี
หน�าที่ทําการตรวจสอบ
การจดมาตรน้ําให�ตรงกับ
บัญชีใบแจ�งค�าน้ําประปา
ใหม� และออกจัดเก็บค�า
น้ําประปาให�ครบถ�วนและ
ทันตามกําหนดเวลา 

 
 
 
 
 



-๖๗- 

แบบ  ปม. 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/     

ด�านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค:ของการ

ประเมิน 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

 (๘) 
๕. กิจกรรมด�านงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร- 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� อบต.มีการ
บันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร:(E-LAAS) 
เป=นปVจจุบัน 

ความเสี่ยง 
- เจ�าหน�าที่ไม�สามารถใช�งานและ
บันทึกข�อมูลลงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร:ได�เป=นปVจจุบัน 
- ระบบอินเตอร:เน็ต ยังมีความล�าช�า 
และขัดข�องบ�อยครั้ง 
 

O,F,C ต่ํา - ใช�แบบสอบทาน - เจ�าหน�าที่ยังขาดมี
ความรู� ความเข�าใจใน
การบันทึกบัญชีผ�าน
ระบบ(E-LAAS) 
- ระบบอินเตอร:เน็ต 
ขัดข�องบ�อย ทําให�
บันทึกบัญชีล�าช�า 
 

- ส�งเจ�าหน�าที่เข�ารับการ
อบรมหลักสูตรการบันทึก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร: 
ตามที่กรมจัดอบรม 
 - กําชับให�เจ�าหน�าที่
ปฏิบัติงานด�านการลงบัญชี
คอมพิวเตอร:ให�ครบถ�วน
และเป=นปVจจุบัน 
- ปรับปรุงระบบ
อินเตอร:เน็ตให�มีความเร็ว
สูง เพื่อให�สามารถบันทึก
บัญชีผ�านระบบได� 
 

             
               

 
 ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 

                  (นางธัญวรัตน:   ภูมรา) 
            ตําแหน�ง  รักษาการผู�อํานวยการกองคลัง 
             วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๙- 

แบบ  ปย.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู�บริหารส�วนงานย�อย 

(ตามระเบียบฯ ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน  หัวหน�าส�วนราชการ 

                            การประเมินการควบคุมภายในของกองช�างสําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได�ดําเนินการตามแนวทางการติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา  การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วย  การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕๔๔  ข�อ  ๖  ตามระเบียบควบคุมภายในของกองช�าง  ได�จัดให�มีข้ึน  ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือสร�างความ
มั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า  การดําเนินงานของกองช�าง  จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในด�าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย:สิน  การปGองกนัหรอื
ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความเช่ือถือของรายงานทางการเงิน  
และการดําเนินงาน  และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 
               แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผล  รวมถึงความมั่นใจจะได�รับผล  อย�าง
คุ�มค�าตามต�นทุนที่ใช�  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลพินิจในการประเมิน
คุณประโยชน:ที่จะได�รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควรเกิน
ประโยชน:ที่จะได�รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกดิ
ข�อผิดพลาด  หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได�  เน่ืองจากมีข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุม
ภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  รวมทั้งข�อจํากัดทางด�านทรัพยากร  
ด�านกฎหมายหรือเกี่ยวกับระบบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
เน่ืองจากสถานการณ: และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 
              จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า  การควบคุมภายในของกองช�างสําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  
เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในตามที่
กล�าวในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดของวรรคสอง 
                 ทั้งน้ี  ได�แนบผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพร�อมน้ี 

                                       ลงช่ือ............................................... 
                                         (ว�าที่ร�อยตรีถาวร  ตามพันธ:) 

                               ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองช�าง 
                                          วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
 



-๗๐- 
 

แบบ  ปย.๒ 
ชื่อหน�วยงาน  กองช�าง 

สรุปผลการประเมินองค-ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันท่ี  ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ 

องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 
สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการ
ควบคุมภายใน ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย: และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรับ
ความรู�ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบ
ข�อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจสอบปรัชญาและรปูแบบการทํางานของ
ผู�บริหารเหมาะสมต�อการพัฒนาการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล  โครงสร�างองค:กร การมอบอํานาจ
หน�าที่ความรบัผิดชอบและจํานวนผู�ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ
ด�านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน
ผู�ปฏิบัติงาน 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค:ระดับองค:กรและวัตถุประสงค:ระดับ
กิจกรรมสอดคล�องกันในการทีจ่ะทํางานให�สําเร็จด�วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว�อย�างเหมาะสม  
ฝJายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทัง้จากปVจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการบรรลุ
วัตถุประสงค:ขององค:กร  หน�วยงานมีการวิเคราะห:
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมีกลไกช้ีให�เห็นถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช�น การ
เปลี่ยนแปลงวิธการจัดการ เป=นต�น 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมของกองช�าง  
ภาพรวมเหมาะสมและมีส�วนทําให�การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  ส�วนงานย�อยบางส�วนซึง่
เป=นส�วนน�อยมีการมอบหมายหน�าทีบุ่คลากรไม�
เหมาะสมกับความรู�ความสามารถของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช�าง  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีการที่
กําหนดตามคําแนะนํา การนํามาตรการควบคุม
ภายในไปใช�ในเชิงปฏิบัติและใช�แบบประเมิน
องค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๗๑ - 
 

องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 
กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�าเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล�วจะเกิดผลสําเร็จตามทีฝ่Jายบริหารกําหนด
ไว�กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�ผู�ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได�ตาม
วัตถุประสงค: 

ข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบยีบปฏิบัติต�างๆที่ใช�
ในการควบคุมและดําเนินกจิการขององค:กรรวมทั้ง
ข�อมูลสารสนเทศที่ได�จากภายนอกองค:กรมีการ
สื่อสารไปยังผู�บรหิารและผู�ใช�ภายในองค:กร  ใน
รูปแบบที่ช�วยให�ผู�รบัข�อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน�าที่
ตามความรับผิดชอบได�อย�างมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล  และให�ความมั่นใจว�ามีการติดต�อสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค:กรที่มผีลทําให�องค:กรบรรลุ
วัตถุประสงค:และเปGาหมาย 

การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย�างต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานตามปกติของฝJายบริหาร  ผู�ควบคุม
งานและผู�มหีน�าที่เกี่ยวข�อง  นอกจากน้ีมกีาร
ประเมินผลแบบรายครั้งเป=นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ�อนหรือข�อบกพร�องควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให�
ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบ
ทานได�รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่ง
การให�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องทันท ี

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม  
เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร  อย�างไร
ก็ตามไม�มีการระบุความเสี่ยงในทกุจุดทีส่ําคัญ
จึงทําให�บางกิจกรรมมกีารควบคุมที่ไม�เพียงพอ 
นอกจากน้ียังพบว�าบุคลากรบางคนไม�ปฏิบัติ
ตามวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 
 
 
ข�อมูลสารสนเทศและการติดต�อสือ่สารยังไม�มี
ความเหมาะสมเท�าที่ควร เน่ืองจากยังไม�มีการ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการ
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร: และไม�มกีาร
กําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาอปุกรณ:
คอมพิวเตอร: 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินการควบคุมภายในส�วน
โยธาถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดใน
เอกสารการแนะนํา  การจัดทํารายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน   ข�อ  
๖  การติดตามประเมินผลอยู�ในเกณฑ:พอใช�  
แต�ยังมีบุคลากรบางคนไม�ถือปฏิบัติในการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในโดยเคร�งครัด
ทําให�มีการหลีกเลี่ยงไม�ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖ ข�อ  ๕๒ 
 
 

 
 



- ๗๒ - 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

 กองช�าง มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค:ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือการควบคุม
เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  อย�างไรก็ตา มีจุดอ�อนที่ต�องปรับปรุงการควบคุมภายในดังน้ี 

๑.บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม�เพียงพอ  หน�วยงานจะกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความสําคัญทั่วทั้งองค:กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมที่จําเป=น  คุ�มค�าและเพียงพอ 
๒.ดําเนินการกับเจ�าหน�าที่ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณีและคําสั่งกําชับ
ให�ผู�บริหารทุกระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา  ในเรื่องสําคัญโดยใกล�ชิด  และ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 

 
 

ลงช่ือ................................................... 
         (ว�าที่ร�อยตรีถาวร  ตามพันธ:) 
ตําแหน�ง    ผู�อํานวยการกองช�าง 

          วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๓- 

แบบ  ปย.๓ 
 ชื่อหน�วยงาน  กองช�าง 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐ เดือนกันยายน   ๒๕๖๐ 

 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(6)  

๑. กิจกรรมด�านงานก�อสร�างและบูรณะ
ถนน  
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�มีการปรับปรุงถนนเส�นทางการ
คมนาคม ทําให�ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

- ระยะเวลาในการก�อสร�างและ
ซ�อมแซมถนนยังคงต�องยึดกับสภาพ
อากาศ เช�น ฤดูฝน ซึ่งเป=นช�วงที่ทําให�
การทํางานติดขัดไม�สามารถดําเนินงาน
ได� 
 
 

๑ต.ค. ๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
 

 

-ออกสํารวจและจัดทําแผนและผลการ
สํารวจในงานก�อสร�างเพื่อบูรณะถนน
ประจําป3 
- แบ�งงานก�อสร�างและซ�อมแซมถนน 
ควรหลีกเลี่ยงในช�วงที่ฤดูที่ไม�มีฝน 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

 

๒. กิจกรรมด�านระบบไฟฟCาแสงสว�างและ
ไฟฟCาสาธารณะ 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� ราษฎรในเขตพื้นที่ มีระบบ
ไฟฟGาแสงสว�างและไฟฟGาสาธารณะใช�ทุก
ครัวเรือน 

๑. อุปกรณ:ที่ใช�ในการซ�อมแซมไฟฟGา

ยังไม�ครบสมบูรณ: ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภยัสะดวก รวดเร็ว ในการ

ปฏิบตัิงาน    

๒. เจ�าหน�าที่ขาดความรู�เรื่องการ

ไฟฟGาให�ถูกต�องตามหลักของการ

ไฟฟGาส�วนภูมิภาค 
 

๑ต.ค.๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
 

- จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับ

อุปกรณ:ไฟฟGาที่ทันสมัย มีอายุการใช�

งานได�นานยิง่ขึ้น 

- ส�งเสริมและพัฒนาให�เจ�าหน�าที่เข�า

รับการอบรมด�านไฟฟGาเป=นการ

เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ 

หลักเกณฑ:ของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

อยู�เสมอ 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

 

 
 
 



-๗๔- 

แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓.  กิจกรรมด�านงานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค- 
     -  เพื่อให�การก�อสร�างโครงสร�างและ
วัสดุก�อสร�าง  ได�มาตรฐานหรือตาม
ข�อกําหนดของแบบก�อสร�าง 
 

     ๑.  การก�อสร�างและวัสดุก�อสร�าง
ไม�ได�มาตรฐานหรือตามข�อกําหนดของ
แบบก�อสร�าง 
     ๒.  เจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมงานมีน�อย 
ทําให�การควบคุมงานก�อสร�างหลาย
โครงการอาจดูแลไม�ทั่วถึง  เพราะมีถึง  
๑๑  หมู�บ�าน 
 

๑ต.ค.๕๙ 
 – 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
 

    ๑.  ขออัตราบุคลากรของกองช�าง  
เพิ่มไปที่  ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย: 
     ๒.  มีการปรึกษาหารือซักซ�อม
ความเข�าใจในการใช�วัสดุก�อสร�าง  และ
แบบก�อสร�างของเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
โครงการ 
     ๓.  จัดให�มีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ:ก�อนใช�งาน  และให�ได�รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ
จ�างก�อนใช�งาน 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 
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แบบ  ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๓.  กิจกรรมด�านงานผังเมือง 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 
     -  เพื่อให�เจ�าหน�าที่และประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจในกฎหมายที่จะใช�
พิจารณาประกอบการพิจารณาอนุญาต
ก�อสร�างอาคาร 
 

๓.๑เจ�าหน�าที่ยังขาดความรู�ความเข�าใจ
ในระเบียบ  กฎหมายเกี่ยวกับการผัง
เมือง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
     ๓.๒  เจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงานไม�
ทั่วถึงในการออกประชาสัมพันธ:ความรู�
แก�ประชาชนในแต�ละหมู�บ�าน 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

     ๓.๑  ให�เจ�าหน�าที่ไปพบ
ปรึกษาหารือกับผู�เชี่ยวชาญที่สํานักงาน
โยธาธิการ  และผังเมืองจังหวัด  เพื่อ
เพิ่มทักษะและพัฒนาความรู�ของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 
     ๓.๒  ให�ประชาสัมพันธ:เผยแพร�
ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�องให�
ประชาชนเข�าใจ 
 
 
 

๓๐ ก.ย.๖๐ 
ส�วนโยธา 

เป=นจุดอ�อนของการควบคุมที่พบในงวด
สิ้นสุด  ๓๐ ก.ย.๕๖จึงจัดทําแผนการ
ปรับปรุงแก�ไขซึ่งจะรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุงในป3ต�อไป  (งวด
สิ้นสุด  ๓๐ ก.ย.๕๗) 

 
             
            ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 
                       (ว�าทีร่�อยตรีถาวร  ตามพันธ:) 
                         ตําแหน�ง   ผู�อํานวยการกองช�าง 
               วันที่     ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 



-๗๖- 

แบบติดตาม-ปย.๓ 
ชื่อหน�วยงาน  กองช�าง 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก�อน – ระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 
 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๑. กิจกรรมด�านงานก�อสร�างและ
บูรณะถนน  
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�มีการปรับปรุงถนน
เส�นทางการคมนาคม ทําให�
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
 

- ระยะเวลาในการก�อสร�างและซ�อมแซม
ถนนยังคงต�องยึดกับสภาพอากาศ เช�น ฤดู
ฝน ซึ่งเป=นช�วงที่ทําให�การทํางานติดขัดไม�
สามารถดําเนินงานได� 
 

-ออกสํารวจและจัดทําแผนและผลการ
สํารวจในงานก�อสร�างเพื่อบูรณะถนน
ประจําป3 
- แบ�งงานก�อสร�างและซ�อมแซมถนน 
ควรหลีกเลี่ยงในช�วงที่ฤดูที่ไม�มีฝน 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

O 
 
 
/ 
 
 
 

ใช�แบบสอบทาน 

๒. กิจกรรมด�านระบบไฟฟCาแสง
สว�างและไฟฟCาสาธารณะ 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� ราษฎรในเขตพื้นที่ มี
ระบบไฟฟGาแสงสว�างและไฟฟGา
สาธารณะใช�ทุกครัวเรือน 

๑. อุปกรณ:ที่ใช�ในการซ�อมแซมไฟฟGายังไม�

ครบสมบูรณ: ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสะดวก 

รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน    

๒. เจ�าหน�าที่ขาดความรู�เรื่องการไฟฟGาให�

ถูกต�องตามหลักของการไฟฟGาส�วนภูมิภาค 
 

- จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับ

อุปกรณ:ไฟฟGาที่ทันสมัย มีอายุการใช�

งานได�นานยิ่งขึ้น 

- ส�งเสริมและพัฒนาให�เจ�าหน�าที่เข�ารับ

การอบรมด�านไฟฟGาเป=นการเฉพาะทาง 

และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ:ของ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�เสมอ 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 

 

 
 
 
 
 



-๗๗- 

แบบติดตาม-ปย.๓ 
 

วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๓.  กิจกรรมด�านงานออกแบบ
และควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค- 
     -  เพื่อให�การก�อสร�าง
โครงสร�างและวัสดุก�อสร�าง  ได�
มาตรฐานหรือตามข�อกําหนดของ
แบบก�อสร�าง 
 

 ๑.  การก�อสร�างและวัสดุก�อสร�างไม�ได�
มาตรฐานหรือตามข�อกําหนดของแบบ
ก�อสร�าง 
     ๒.  เจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมงานมีน�อย ทําให�
การควบคุมงานก�อสร�างหลายโครงการอาจ
ดูแลไม�ทั่วถึง  เพราะมีถึง  ๑๑  หมู�บ�าน 
 

๑.  ขออัตราบุคลากรของกองช�างเพิ่ม
ไปที่  ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย: 
 ๒.  มีการปรึกษาหารือซักซ�อมความ
เข�าใจในการใช�วัสดุก�อสร�าง  และแบบ
ก�อสร�างของเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
โครงการ 
 ๓.  จัดให�มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ:
ก�อนใช�งาน  และให�ได�รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจ�างก�อนใช�
งาน 
 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองช�าง 

 
 
 
 

 

ใช�แบบสอบทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗๘- 

แบบ  ปม. 
ชื่อหน�วยงาน  กองช�าง 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับป+สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

  (๘) 

๑. กิจกรรมด�านงาน
ก�อสร�างและบูรณะถนน  
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให�มีการปรับปรุง
ถนนเส�นทางการคมนาคม 
ทําให�ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

- ระยะเวลาในการก�อสร�างและ
ซ�อมแซมถนนยังคงต�องยึดกับสภาพ
อากาศ เช�น ฤดูฝน ซึ่งเป=นช�วงที่ทํา
ให�การทํางานติดขัดไม�สามารถ
ดําเนินงานได� 
 

O,F ต่ํา มีระเบียบด�านงานก�อสร�าง  
ให�ยึดถือปฏิบัติ  

ใช�แบบสอบทาน ๑.เจ�าหน�าที่ออก
ปฏิบัติงานไม�ทั่วถึงในการ
ออกสํารวจพื้นที่ในแต�ละ
หมู�บ�าน 
๒.  ระยะทางที่ห�างไกลกัน
ในแต�ละหมู�บ�าน  ทําให�
เจ�าหน�าที่ไม�สามารถออก
สํารวจพื้นที่ได�ทั้งหมด  จึง
ทําให�การเขียนแบบไม�ตรง
กับสภาพพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๗๙- 

แบบ  ปม. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

  (๘) 

๒. กิจกรรมด�านระบบ
ไฟฟCาแสงสว�างและไฟฟCา
สาธารณะ 
วัตถุประสงค- 
-  เพื่อให� ราษฎรในเขต
พื้นที่ มีระบบไฟฟGาแสง
สว�างและไฟฟGาสาธารณะ
ใช�ทุกครัวเรือน 

๑. อุปกรณ:ที่ใช�ในการซ�อมแซม

ไฟฟGายังไม�ครบสมบูรณ: ทั้งนี้เพื่อ

ความปลอดภยัสะดวก รวดเร็ว ใน

การปฏิบตัิงาน    

๒. เจ�าหน�าที่ขาดความรู�เรื่องการ

ไฟฟGาให�ถูกต�องตามหลักของการ

ไฟฟGาส�วนภูมิภาค 
 

O,F,C ต่ํา - จัดสรรงบประมาณให�

สอดคล�องกับอุปกรณ:ไฟฟGา

ที่ทันสมัย มีอายุการใช�งาน

ได�นานยิ่งขึ้น 

- ส�งเสริมและพัฒนาให�

เจ�าหน�าที่เข�ารับการอบรม

ด�านไฟฟGาเป=นการเฉพาะ

ทาง และศึกษาระเบียบ 

หลักเกณฑ:ของหน�วยงานที่

เกี่ยวข�องอยู�เสมอ 
 

ใช�แบบสอบทาน พนักงานดูแลระบบไฟฟGามี
ไม�เพียงพอในการปฏิบัติ
หน�าที่และขาดความรู�เรื่อง
ไฟฟGาที่ถูกต�อง  ทําให�งาน
ล�าช�าไม�ทันต�อความ
เดือดร�อนของประชาชน 

สรรหาบุคคลที่จบช�าง
ไฟฟGามาปฏิบัติหน�าที่
และส�งพนักงานไปอบรม
ด�านไฟฟGา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๐- 

แบบ  ปม. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:
ของการ

ประเมินด�าน
... 
 

(๓) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

  (๘) 

๔.  กิจกรรมด�านงาน
ออกแบบและควบคุม
อาคาร 
วัตถุประสงค-ของการ
ควบคุม 
     -  เพื่อให�การก�อสร�าง
โครงสร�างและวัสดุ
ก�อสร�าง  ได�มาตรฐาน
หรือตามข�อกําหนดของ
แบบก�อสร�าง 
 

๑.  การก�อสร�างและวัสดุก�อสร�าง
ไม�ได�มาตรฐานหรือตามข�อกําหนด
ของแบบก�อสร�าง 
 
๒.  เจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมงาน
ก�อสร�างหลายโครงการอาจดูแลไม�
ทั่วถึง  เพราะมีถึง  ๑๑  หมู�บ�าน 
 
 

O,F,C ต่ํา ๑.  คําสั่งแบ�งงานภายในส�วน
โยธา  แบ�งหน�าที่ความ
รับผิดชอบเจ�าหน�าที่แต�ละคน
ไว�ชัดเจน  ซึ่งเจ�าหน�าที่แต�ละ
คนต�องปฏิบัติตามคําสั่งแบ�ง
งาน 
๒.มีมาตรฐานหรือข�อกําหนด
ของแบบก�อสร�างให�ยึดถือ
ปฏิบัติ 
 

ใช�แบบสอบทาน ๑.  การก�อสร�างและวัสดุ
ก�อสร�างไม�ได�มาตรฐานหรือตาม
ข�อกําหนดของแบบก�อสร�าง 

๒.  เจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมงาน
ก�อสร�างหลายโครงการอาจดูแล
ไม�ทั่วถึง  เพราะมีถึง  ๑๑  
หมู�บ�าน 

 

 
 

             
   ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 

              (ว�าที่ร�อยตรีถาวร  ตามพันธ:) 
                 ตําแหน�ง     ผู�อํานวยการกองช�าง 
             วันที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๐



 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘๒- 

แบบ  ปอ.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู�บริหารส�วนงานย�อย 

(ตามระเบียบฯ ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน  หัวหน�าส�วนราชการ 

 การประเมินการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง
วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ได�ดําเนินการตามแนวทางการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วย  การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข�อ  ๖  
ตามระเบียบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ  ได�จัดให�มีข้ึน  ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือสร�างความมั่นใจ
อย�างสมเหตุสมผลว�า  การดําเนินงานของกองการศึกษาฯ  จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในด�าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย:สิน  การปGองกนัหรอื
ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความเช่ือถือของรายงานทางการเงิน  
และการดําเนินงาน  และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 
         แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผล  รวมถึงความมั่นใจจะได�รับผล  อย�างคุ�มค�าตาม
ต�นทุนที่ใช�  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลพินิจในการประเมินคุณประโยชน:ที่จะ
ได�รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควรเกินประโยชน:ที่จะได�รับซึ่ง
รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข�อผิดพลาด  หรือ
ความเสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได�  เน่ืองจากมีข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึง
โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  รวมทั้งข�อจํากัดทางด�านทรัพยากร  ด�านกฎหมายหรือ
เกี่ยวกับระบบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจาก
สถานการณ: และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 
          จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า  การควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  
๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายใน
ตามที่กล�าวในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดของวรรคสอง 
                 ทั้งน้ี  ได�แนบผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพร�อมน้ี 

                                  ลงช่ือ............................................... 
                                           (นางกาญจนา  สิงห:ชาดา) 

                                   ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองการศึกษา 
                                        วันที่   ๓๐   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 



-๘๓- 

แบบ  ปอ.๒ 
ช่ือหน�วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

สรปุผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๑ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 

สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการ
ควบคุมภายใน ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย: และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรับ
ความรู�ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบ
ข�อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจสอบปรัชญาและรปูแบบการทํางานของ
ผู�บริหารเหมาะสมต�อการพัฒนาการควบคุมภายใน
ที่มีประสทิธิผล  โครงสร�างองค:กร การมอบอํานาจ
หน�าที่ความรบัผิดชอบและจํานวนผู�ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ
ด�านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน
ผู�ปฏิบัติงาน 
 
การประเมินความเสี่ยง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค:ระดับองค:กรและวัตถุประสงค:ระดับ
กิจกรรมสอดคล�องกันในการทีจ่ะทํางานให�สําเร็จ
ด�วยงบประมาณและทรพัยากรที่กําหนดไว�อย�าง
เหมาะสม  ฝJายบรหิารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ปVจจัยภายในและภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการ
บรรลุวัตถุประสงค:ขององค:กร  หน�วยงานมกีาร
วิเคราะห:ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมกีลไก
ช้ีให�เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
เช�น การเปลี่ยนแปลงวิธการจัดการ เป=นต�น 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมของกองการศึกษาฯ  
ภาพรวมเหมาะสมและมีส�วนทําให�การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  ส�วนงานย�อยบางส�วนซึง่
เป=นส�วนน�อยมีการมอบหมายหน�าทีบุ่คลากรไม�
เหมาะสมกับความรู�ความสามารถของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ  มีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีการที่กําหนดตามคําแนะนํา การนํามาตรการ
ควบคุมภายในไปใช�ในเชิงปฏิบัติและใช�แบบ
ประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๘๔- 

องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 
กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�าเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล�วจะเกิดผลสําเร็จตามทีฝ่Jายบริหารกําหนดไว�
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�ผู�ปฏิบัติงานเห็นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได�ตามวัตถุประสงค: 

ข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงินและการดําเนินงานการปฏิบัติ
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต�างๆที่ใช�ในการควบคุม
และดําเนินกจิการขององค:กรรวมทัง้ข�อมูลสารสนเทศที่
ได�จากภายนอกองค:กรมีการสือ่สารไปยังผู�บริหารและ
ผู�ใช�ภายในองค:กร  ในรูปแบบที่ช�วยให�ผู�รับข�อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน�าที่ตามความรบัผิดชอบได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให�ความมั่นใจว�ามี
การติดต�อสือ่สารภายในและภายนอกองค:กรทีม่ีผลทําให�
องค:กรบรรลุวัตถุประสงค:และเปGาหมาย 

การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย�าง
ต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ
ของฝJายบรหิาร  ผู�ควบคุมงานและผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�อง  
นอกจากน้ีมีการประเมินผลแบบรายครัง้เป=นครั้งคราว 
กรณีพบจุดอ�อนหรือข�อบกพร�องควรกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให�ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
สอบทานได�รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัย
สั่งการให�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องทันท ี

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม  
เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร  
อย�างไรก็ตามไม�มีการระบุความเสี่ยงในทุก
จุดที่สําคัญจงึทําให�บางกจิกรรมมีการ
ควบคุมที่ไม�เพียงพอ นอกจากน้ียังพบว�า
บุคลากรบางคนไม�ปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
โดยเคร�งครัด 
 

ข�อมูลสารสนเทศและการติดต�อสือ่สารยังไม�
มีความเหมาะสมเท�าที่ควร เน่ืองจากยังไม�มี
การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
ของการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร: 
และไม�มีการกําหนดระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาอปุกรณ:คอมพิวเตอร: 
 
 
 
 

การติดตามประเมินการควบคุมภายในกอง
การศึกษาฯ  ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
กําหนดในเอกสารการแนะนํา  การจัดทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดิน   ข�อ  ๖  การติดตาม
ประเมินผลอยู�ในเกณฑ:พอใช�  แต�ยังมี
บุคลากรบางคนไม�ถือปฏิบัติในการติดตาม
ระบบการควบคุมภายในโดยเคร�งครัดทําให�
มีการหลีกเลี่ยงไม�ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖ ข�อ  ๕๒ 

 
 
 



-๘๕- 

ผลการประเมินโดยรวม 

 กองการศึกษาฯ  มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค:ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือการ
ควบคุมเป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  อย�างไรก็ตา มีจุดอ�อนที่ต�องปรับปรุงการควบคุมภายในดังน้ี 

๑.บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม�เพียงพอ  หน�วยงานจะกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความสําคัญทั่วทั้งองค:กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมที่จําเป=น  คุ�มค�าและเพียงพอ 
๒.ดําเนินการกับเจ�าหน�าที่ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณีและคําสั่งกําชับ
ให�ผู�บริหารทุกระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา  ในเรื่องสําคัญโดยใกล�ชิด  และ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 

 
 

ลงช่ือ................................................... 
        (นางกาญจนา   สิงห:ชาดา) 
ตําแหน�ง   ผู�อํานวยการกองการศึกษา 

          วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๖- 
แบบ  ปย.๓ 

 ชื่อหน�วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 

ณ  วันที่  ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๑. กิจกรรมด�านงานศนูย-พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค- 
-เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอาคารเรียน
ของศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ:การเรียนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ 
 

ความเสี่ยง 
- ศูนย:เด็กเล็กฯ มีพื้นที่จํากัด แต�จํานวนเด็ก
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ทําให�ส�งผลกระทบต�อการ
เรียนการสอน 
ปEจจัยเสี่ยง 
-ศูนย:เด็กฯทั้ง ๗ ศูนย:   มีพื้นที่จํากัดทําให�ส�งผล
กระทบต�อการปรับปรุงก�อสร�าง 

๑ ต.ค. ๕๙ 
- 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 
 

- อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซ�อมแซมปรับปรุงต�อเติมห�องเรียนให�
เพียงพอกับปริมาณเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อลดความแออัดในการเรียนการสอน 
รวมทั้งปรับปรุงห�องน้ํา ที่ล�างหน�า ล�างมือ 
และที่แปรงฟVน ของเด็กนักเรียนจัดหาสื่อ
และอุปกรณ:การเรียนที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการจัดการ 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองการศึกษาฯ 

 

๒.กิจกรรมด�านการส�งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค:ของการควบคุม 
เพื่อให�งานบริหารการศึกษาเป=นไป
ด�วยความเรียบร�อยถูกต�องตามข�อ
กฎหมายกําหนด 

ความเสี่ยง งานล�าช�าไม�ตรงตามวัตถุประสงค: 

ปEจจัยเสี่ยง  

๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู�ได�รับมอบหมายงานด�านอื่น
นอกเหนือจากงานในหน�าที่ในปริมาณที่มาก 

๑ ต.ค. ๕๙ 
- 

๓๐ ก.ย. ๖๐ 

-มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งผู�ช�วยครูผู�ดูแล
เด็กและมีคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่เป=น
ลายลักษณ:อักษร 
 
 
 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
            ชื่อผู�จัดทํา............................................      
                       (นางกาญจนา  สิงห:ชาดา) 
                       ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองการศึกษา 
                       วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



-๘๗- 
แบบตดิตาม-ปย.๓ 

ชื่อหน�วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก�อน – ระดับส�วนงานย�อย 

ณ  วันที่  ๓๐เดือนกนัยายนพ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมี
อยู� 
(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข�อคิดเห็น 

(๖)  

๑. กิจกรรมด�านงานศูนย-พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค- 
-เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอาคารเรียน
ของศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ:การเรียนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ 
 

ความเสี่ยง 
- ศูนย:เด็กเล็กฯ มีพื้นที่จํากัด แต�จํานวนเด็ก
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ทําให�ส�งผลกระทบต�อการ
เรียนการสอน 
ปEจจัยเสี่ยง 
-ศูนย:เด็กฯทั้ง ๗ ศูนย:   มีพื้นที่จํากัดทําให�ส�งผล
กระทบต�อการปรับปรุงก�อสร�าง 

- อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซ�อมแซมปรับปรุงต�อเติมห�องเรียนให�
เพียงพอกับปริมาณเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อลดความแออัดในการเรียนการสอน 
รวมทั้งปรับปรุงห�องน้ํา ที่ล�างหน�า ล�างมือ 
และที่แปรงฟVน ของเด็กนักเรียนจัดหาสื่อ
และอุปกรณ:การเรียนที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการจัดการ 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองการศึกษาฯ 

X 
 
 
 
 

ใช�แบบสอบทาน 

๒.กิจกรรมด�านการส�งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค:ของการควบคุม 
เพื่อให�งานบริหารการศึกษาเป=นไป
ด�วยความเรียบร�อยถูกต�องตามข�อ
กฎหมายกําหนด 
 

ความเสี่ยง 

   - งานล�าช�าไม�ตรงตามวัตถุประสงค: 

ปEจจัยเสี่ยง  

๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู�ได�รับมอบหมายงานด�านอื่น
นอกเหนือจากงานในหน�าที่ในปริมาณที่มาก 

มีการสรรหา บรรจุแต�งตั้งผู�ช�วยครูผู�ดูแล
เด็กและมีคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่เป=น
ลายลักษณ:อักษร 
 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองการศึกษาฯ 

X ใช�แบบสอบทาน 

*  สถานการณ:ดําเนินการ : 
H     ดําเนินการแล�ว          ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 
          /     ดําเนินการแล�วแต�ล�าช�ากว�ากําหนด                                  (นางกาญจนา  สิงห:ชาดา) 
X     ยังไม�ดําเนินการ                     ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองการศึกษา 
O อยู�ในระหว�างดําเนินการ                     วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



-๘๘- 
แบบ  ปม. 

ชื่อหน�วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับป+สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความเสี่ยง  
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 
 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๘) 
๑. กิจกรรมด�านงานศนูย-
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค- 
-เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
อาคารเรียนของศูนย:
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อจัดหาสื่อและ
อุปกรณ:การเรียนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ 
 
 

- ศูนย:เด็กเล็กฯ มีพื้นที่จํากัด แต�
จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ทําให�
ส�งผลกระทบต�อการเรียนการสอน 
 

O,F,C ต่ํา ๑. คณะกรรมการ
ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. การกํากับดูแลของ  
อบต.เมืองแก 
๓. นโยบายการ
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.เมืองแก 
 

ใช�แบบสอบทาน ศูนย:เด็กฯทั้ง ๗ ศูนย:   มี
พื้นที่จํากัดทําให�ส�งผล
กระทบต�อการปรับปรุง
ก�อสร�าง 

อบต. พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อซ�อมแซม
ปรับปรุงต�อเติมห�องเรียน
ให�เพียงพอกับปริมาณเด็ก
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อลด
ความแออัดในการเรียน
การสอน รวมทั้งปรับปรุง
ห�องน้ํา ที่ล�างหน�า ล�างมือ 
และที่แปรงฟVน ของเด็ก
นักเรียนจัดหาสื่อและ
อุปกรณ:การเรียนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๙- 

แบบ  ปม. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด�านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค:ของการ
ประเมิน 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความเสี่ยง  
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 
 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

 (๘) 
๒.กิจกรรมด�านการ
ส�งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค:ของการ
ควบคุม 
เพื่อให�งานบริหาร
การศึกษาเป=นไปด�วย
ความเรียบร�อยถูกต�อง
ตามข�อกฎหมายกําหนด 
 
 

- งานล�าช�าไม�ตรงตาม
วัตถุประสงค: 

O,F,C ต่ํา  ใช�แบบสอบทาน ๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู�ได�รับ
มอบหมายงานด�านอื่น
นอกเหนือจากงานใน
หน�าที่ในปริมาณที่มาก 

มีการสรรหา บรรจุ
แต�งตัง้ผู�ช�วยครูผู�ดูแล
เด็กและมีคําสั่งแต�งตั้ง
ให�ปฏิบตัิหน�าที่เป=น
ลายลักษณ:อักษร 

 

 
 
            ชื่อผู�จัดทํา..........................................      
                       (นางกาญจนา  สิงห:ชาดา) 
                       ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองการศึกษา 
                       วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

กองส�งเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๑- 

แบบ  ปย.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู�บริหารส�วนงานย�อย 

(ตามระเบียบฯ ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน  หัวหน�าส�วนราชการ 
การประเมินการควบคุมภายในของกองส�งเสริมการเกษตร  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 

๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ดําเนินการตามแนวทางการติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา  การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วย  การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕๔๔  ข�อ  ๖  ตามระเบียบควบคุมภายในของกองส�งเสริมการเกษตร  ได�จัดให�มีข้ึน  ตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:
เพ่ือสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า  การดําเนินงานของส�วนการศึกษาฯ  จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการ
ควบคุมภายในด�านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแล
ทรัพย:สิน  การปGองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความ
เช่ือถือของรายงานทางการเงิน  และการดําเนินงาน  และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 

แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผล  รวมถึงความมั่นใจจะได�รับผล  อย�างคุ�มค�าตามต�นทุน
ที่ใช�  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลพินิจในการประเมินคุณประโยชน:ที่จะได�รับ
จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควรเกินประโยชน:ที่จะได�รับซึ่งรวมถึง
การลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข�อผิดพลาด  หรือความ
เสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได�  เน่ืองจากมีข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึง
โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  รวมทั้งข�อจํากัดทางด�านทรัพยากร  ด�านกฎหมายหรือ
เกี่ยวกับระบบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจาก
สถานการณ: และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า  การควบคุมภายในของกองส�งเสริมการเกษตร  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  
๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายใน
ตามที่กล�าวในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดของวรรคสอง 

ทั้งน้ี  ได�แนบผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพร�อมน้ี 

                                       ลงช่ือ............................................... 
                                           (นายสดใส  กวกขุนทด) 

                                              ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองส�งเสริมการเกษตร 
                              วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๒- 

แบบ  ปย.๒ 
ช่ือหน�วยงาน  กองส�งเสริมการเกษตร 

สรปุผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 
สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการ
ควบคุมภายใน ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย: และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรับ
ความรู�ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบ
ข�อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจสอบปรัชญาและรปูแบบการทํางานของ
ผู�บริหารเหมาะสมต�อการพัฒนาการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล  โครงสร�างองค:กร การมอบอํานาจ
หน�าที่ความรบัผิดชอบและจํานวนผู�ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ
ด�านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน
ผู�ปฏิบัติงาน 
การประเมินความเสี่ยง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค:ระดับองค:กรและวัตถุประสงค:ระดับ
กิจกรรมสอดคล�องกันในการทีจ่ะทํางานให�สําเร็จด�วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว�อย�างเหมาะสม  
ฝJายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทัง้จากปVจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการบรรลุ
วัตถุประสงค:ขององค:กร  หน�วยงานมีการวิเคราะห:
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมีกลไกช้ีให�เห็นถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช�น การ
เปลี่ยนแปลงวิธการจัดการ เป=นต�น 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมของกองส�งเสริม
การเกษตร  ภาพรวมเหมาะสมและมีส�วนทําให�
การควบคุมภายในมีประสทิธิผล  ส�วนงานย�อย
บางส�วนซึง่เป=นส�วนน�อยมีการมอบหมายหน�าที่
บุคลากรไม�เหมาะสมกบัความรู�ความสามารถ
ของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองส�งเสรมิการเกษตร  มีการประเมินความ
เสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดตามคําแนะนํา การนํา
มาตรการควบคุมภายในไปใช�ในเชิงปฏิบัติและ
ใช�แบบประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๙๓- 

องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 
กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�าเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล�วจะเกิดผลสําเร็จตามทีฝ่Jายบริหารกําหนด
ไว�กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�ผู�ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได�ตาม
วัตถุประสงค: 
ข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบยีบปฏิบัติต�างๆที่ใช�
ในการควบคุมและดําเนินกจิการขององค:กรรวมทั้ง
ข�อมูลสารสนเทศที่ได�จากภายนอกองค:กรมีการ
สื่อสารไปยังผู�บรหิารและผู�ใช�ภายในองค:กร  ใน
รูปแบบที่ช�วยให�ผู�รบัข�อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน�าที่
ตามความรับผิดชอบได�อย�างมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล  และให�ความมั่นใจว�ามีการติดต�อสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค:กรที่มผีลทําให�องค:กรบรรลุ
วัตถุประสงค:และเปGาหมาย 
การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย�างต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานตามปกติของฝJายบริหาร  ผู�ควบคุม
งานและผู�มหีน�าที่เกี่ยวข�อง  นอกจากน้ีมกีาร
ประเมินผลแบบรายครั้งเป=นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ�อนหรือข�อบกพร�องควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให�
ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบ
ทานได�รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่ง
การให�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องทันท ี

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม  
เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร  อย�างไร
ก็ตามไม�มีการระบุความเสี่ยงในทกุจุดทีส่ําคัญ
จึงทําให�บางกิจกรรมมกีารควบคุมที่ไม�เพียงพอ 
นอกจากน้ียังพบว�าบุคลากรบางคนไม�ปฏิบัติ
ตามวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 
 
ข�อมูลสารสนเทศและการติดต�อสือ่สารยังไม�มี
ความเหมาะสมเท�าที่ควร เน่ืองจากยังไม�มีการ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการ
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร: และไม�มกีาร
กําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาอปุกรณ:
คอมพิวเตอร: 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินการควบคุมภายในกอง
ส�งเสริมการเกษตร  ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
กําหนดในเอกสารการแนะนํา  การจัดทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน   ข�อ  ๖ การติดตามประเมินผลอยู�ใน
เกณฑ:พอใช�  แต�ยังมีบุคลากรบางคนไม�ถือ
ปฏิบัติในการติดตามระบบการควบคุมภายใน
โดยเคร�งครัดทําให�มีการหลีกเลี่ยงไม�ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ ข�อ  ๕๒ 

 
 
 



-๙๔- 

ผลการประเมินโดยรวม 

 กองส�งเสริมการเกษตร  มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค:ประกอบของการควบคุมภายใน  
หรือการควบคุมเป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  อย�างไรก็ตา มีจุดอ�อนที่ต�องปรับปรุงการควบคุมภายในดังน้ี 

๑.บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม�เพียงพอ  หน�วยงานจะกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความสําคัญทั่วทั้งองค:กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมที่จําเป=น  คุ�มค�าและเพียงพอ 
๒.ดําเนินการกับเจ�าหน�าที่ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณีและคําสั่งกําชับ
ให�ผู�บริหารทุกระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา  ในเรื่องสําคัญโดยใกล�ชิด  และ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 

 
 

                                       ลงช่ือ.................................................. 
                                                      (นายสดใส  กวกขุนทด) 

                                                 ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองส�งเสรมิการเกษตร 
     วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๕- 
แบบ  ปย.๓ 

 ชื่อหน�วยงาน  กองส�งเสริมการเกษตร 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 

ณ  วันที่  ๓๐เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ�อน 

(๓) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖)  

๑.กิจกรรมงานส�งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านส�งเสริม
การเกษตร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยง 
- เ- เจ�าหน�าที่ ไม�สามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได�โดยครอบคลุม 

๑ต.ค.๕๙ 
 – 

๓๐ก.ย.๖๐ 

๑.อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมในส�วนของงานส�งเสริม
การเกษตร 
๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบเพื่อเพิ่มเติม
ความรู�งานในหน�าที่ 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองส�งเสริม
การเกษตร 

 

 
              ชื่อผู�จัดทํา..........................................      
                           (นายสดใส  กวกขุนทด) 
                       ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองส�งเสริมการเกษตร    
            วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 
-๙๖- 

แบบติดตาม-ปย.๓ 
ชื่อหน�วยงาน  กองส�งเสริมการการเกษตร 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก�อน – ระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
วัตถุประสงค-ของการควบคุม 

(๑) 

จุจุดอ�อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู� 

(๒) 

แผนการปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ 

(๔) 

 สถานการณ-
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเหน็ 

(๖)  

๑.กิจกรรมงานส�งเสริม
การเกษตร 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านส�งเสริม
การเกษตร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- เจ�าหน�าที่ ไม�สามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได�โดยครอบคลุม 

๑.อบต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมในส�วนของงานส�งเสริม
การเกษตร 
๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบเพื่อเพิ่มเติม
ความรู�งานในหน�าที่ 

๓๐ก.ย.๖๐ 
กองส�งเสริม
การเกษตร 

X 
 
 
 
 
X 

 

ใช�แบบสอบทาน 

 
*  สถานการณ:ดําเนินการ : 
H     ดาํเนินการแล�ว          ชื่อผู�จัดทํา..................................................... 
          /     ดําเนินการแล�วแต�ล�าช�ากว�ากําหนด                         (นายสดใส  กวกขุนทด) 
X   ยังไม�ดําเนินการ                    ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองส�งเสริมการเกษตร 
Oอยู�ในระหว�างดําเนินการ         วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐       
    

 
 
 
 



-๙๗- 

แบบ  ปม. 
ชื่อหน�วยงาน  กองส�งเสริมการเกษตร 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับป+สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/     

ด�านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค:ของการ

ประเมิน 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�และสาเหตุ 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค:ของ
การประเมินด�าน... 

 
 
 

(๓) 

ระดับความเสี่ยง  
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 
 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู� 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุม   

 
 
 

(๖) 

จุดอ�อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

  (๘) 
๑.กิจกรรมงานส�งเสริม
การเกษตร 
วัตถุประสงค- 
เพื่อให�การปฏิบัติงานด�าน
ส�งเสริมการเกษตร มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- เจ�าหน�าที่ยังขาดความเข�าใจในงาน
ไม�มีความรู�เพียงพอ  ไม�สามารถ
ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได� 

O,F,C ต่ํา  ใช�แบบสอบทาน  ๑.อบต. พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในส�วน
ของงานส�งเสริมการเกษตร 
๒.ส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรบ
เพื่อเพิ่มเติมความรู�งานใน
หน�าที่ 
 

 
            ชื่อผู�จัดทํา..........................................      
                           (นายสดใส  กวกขุนทด) 
                    ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองส�งเสริมการเกษตร 
                   วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๙๙- 

แบบ  ปย.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู�บริหารส�วนงานย�อย 

(ตามระเบียบฯ ข�อ  ๖) 
แบบท่ี  ๑  กรณีไม�พบจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน  หัวหน�าส�วนราชการ 
การประเมินการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 

๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดําเนินการตามแนวทางการติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซึ่งกําหนดอยู�ในเอกสารแนะนํา  การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วย  การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕๔๔  ข�อ  ๖  ตามระเบียบควบคุมภายในของกองส�งเสริมการเกษตร  ได�จัดให�มีข้ึน  ตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค:
เพ่ือสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า  การดําเนินงานของสวัสดิการสังคม  จะบรรลุวัตถุประสงค:ของการ
ควบคุมภายในด�านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแล
ทรัพย:สิน  การปGองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด�านความ
เช่ือถือของรายงานทางการเงิน  และการดําเนินงาน  และด�านปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข�อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝJายบริหาร 

แนวคิดของการสร�างความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผล  รวมถึงความมั่นใจจะได�รับผล  อย�างคุ�มค�าตามต�นทุน
ที่ใช�  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล�าวได�ประมาณการและใช�ดุลพินิจในการประเมินคุณประโยชน:ที่จะได�รับ
จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค�าใช�จ�ายของระบบฯทั้งน้ีค�าใช�จ�ายไม�ควรเกินประโยชน:ที่จะได�รับซึ่งรวมถึง
การลดความเสี่ยงที่ทําให�หน�วยงานไม�บรรลุวัตถุประสงค:ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข�อผิดพลาด  หรือความ
เสียหายและความผิดปกติที่ไม�อาจสืบทราบได�  เน่ืองจากมีข�อจํากัดที่แฝงอยู�ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึง
โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือการละเลยของการควบคุม  รวมทั้งข�อจํากัดทางด�านทรัพยากร  ด�านกฎหมายหรือ
เกี่ยวกับระบบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจาก
สถานการณ: และสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกล�าวเช่ือว�า  การควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม  สําหรับงวดต้ังแต�วันที่  ๑  
เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายในตามที่กล�าว
ในวรรคแรกภายใต�ข�อจํากัดของวรรคสอง 

ทั้งน้ี  ได�แนบผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายในแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพร�อมน้ี 

                                       ลงช่ือ............................................... 
                                           (นางสาวเกวริญญา  สุวรรณวงศ:) 

                                         ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
                              วันที่   ๓๐   เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๐- 

แบบ  ปย.๒   
ช่ือหน�วยงาน  กองสวัสดิการสังคม  

สรปุผลการประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส�วนงานย�อย 
ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 
สภาพแวดล�อมการควบคุม 
ผู�บริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและเอื้อต�อการ
ควบคุมภายใน ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย: และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก�กรณี  ถ�าพบว�า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม  การยอมรับ
ความรู�ความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน  การทราบ
ข�อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจสอบปรัชญาและรปูแบบการทํางานของ
ผู�บริหารเหมาะสมต�อการพัฒนาการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล  โครงสร�างองค:กร การมอบอํานาจ
หน�าที่ความรบัผิดชอบและจํานวนผู�ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ
ด�านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน
ผู�ปฏิบัติงาน 
การประเมินความเสี่ยง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค:ระดับองค:กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค:ระดับองค:กรและวัตถุประสงค:ระดับ
กิจกรรมสอดคล�องกันในการทีจ่ะทํางานให�สําเร็จด�วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว�อย�างเหมาะสม  
ฝJายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทัง้จากปVจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมผีลกระทบต�อการบรรลุ
วัตถุประสงค:ขององค:กร  หน�วยงานมีการวิเคราะห:
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมีกลไกช้ีให�เห็นถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช�น การ
เปลี่ยนแปลงวิธการจัดการ เป=นต�น 

 
สภาพแวดล�อมการควบคุมของกองสวัสดิการ
สังคม ภาพรวมเหมาะสมและมีส�วนทําให�การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล  ส�วนงานย�อย
บางส�วนซึง่เป=นส�วนน�อยมีการมอบหมายหน�าที่
บุคลากรไม�เหมาะสมกบัความรู�ความสามารถ
ของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม มีการประเมินความเสี่ยง
ตามวิธีการที่กําหนดตามคําแนะนํา การนํา
มาตรการควบคุมภายในไปใช�ในเชิงปฏิบัติและ
ใช�แบบประเมินองค:ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



-๑๐๑- 

แบบ  ปย.๒   
องค:ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข�อสรปุ 

กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจว�าเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล�วจะเกิดผลสําเร็จตามทีฝ่Jายบริหารกําหนด
ไว�กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให�ผู�ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได�ตาม
วัตถุประสงค: 
ข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข�อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบยีบปฏิบัติต�างๆที่ใช�
ในการควบคุมและดําเนินกจิการขององค:กรรวมทั้ง
ข�อมูลสารสนเทศที่ได�จากภายนอกองค:กรมีการ
สื่อสารไปยังผู�บรหิารและผู�ใช�ภายในองค:กร  ใน
รูปแบบที่ช�วยให�ผู�รบัข�อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน�าที่
ตามความรับผิดชอบได�อย�างมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล  และให�ความมั่นใจว�ามีการติดต�อสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค:กรที่มผีลทําให�องค:กรบรรลุ
วัตถุประสงค:และเปGาหมาย 
การติดตามประเมินผล 
องค:กรมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย�างต�อเน่ืองและเป=นส�วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานตามปกติของฝJายบริหาร  ผู�ควบคุม
งานและผู�มหีน�าที่เกี่ยวข�อง  นอกจากน้ีมกีาร
ประเมินผลแบบรายครั้งเป=นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ�อนหรือข�อบกพร�องควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให�
ความมั่นใจว�าข�อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบ
ทานได�รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่ง
การให�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องทันท ี

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม  
เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร  อย�างไร
ก็ตามไม�มีการระบุความเสี่ยงในทกุจุดทีส่ําคัญ
จึงทําให�บางกิจกรรมมกีารควบคุมที่ไม�เพียงพอ 
นอกจากน้ียังพบว�าบุคลากรบางคนไม�ปฏิบัติ
ตามวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 
 
ข�อมูลสารสนเทศและการติดต�อสือ่สารยังไม�มี
ความเหมาะสมเท�าที่ควร เน่ืองจากยังไม�มีการ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการ
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร: และไม�มกีาร
กําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาอปุกรณ:
คอมพิวเตอร: 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินการควบคุมภายในกอง
สวัสดิการสงัคม ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
กําหนดในเอกสารการแนะนํา  การจัดทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน   ข�อ  ๖ การติดตามประเมินผลอยู�ใน
เกณฑ:พอใช�  แต�ยังมีบุคลากรบางคนไม�ถือ
ปฏิบัติในการติดตามระบบการควบคุมภายใน
โดยเคร�งครัดทําให�มีการหลีกเลี่ยงไม�ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ ข�อ  ๕๒ 
 

 



 
-๑๐๒- 

ผลการประเมินโดยรวม 

 กองสวัสดิการสังคม  มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค:ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือการควบคุม
เป=นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร  อย�างไรก็ตา มีจุดอ�อนที่ต�องปรับปรุงการควบคุมภายในดังน้ี 

๑.บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม�เพียงพอ  หน�วยงานจะกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสําคัญทั่ว
ทั้งองค:กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมที่จําเป=น  คุ�มค�าและเพียงพอ 
๒.ดําเนินการกับเจ�าหน�าที่ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก�กรณีและคําสั่งกําชับให�
ผู�บริหารทุกระดับสอดส�องดูแลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา  ในเรื่องสําคัญโดยใกล�ชิด  และติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎ  ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร�งครัด 

 
 

                                       ลงช่ือ............................................... 
                                           (นางสาวเกวริญญา  สุวรรณวงศ:) 

                                         ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
                     วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คําสั่งองค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
ท่ี   ๖๑๒ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง   แต�งต้ังผู�ปฏิบัติหน�าท่ีตรวจสอบภายใน 
********************** 

  ด�วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ มีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันที่  ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป=นผลให�หน�วยรับตรวจ  ซึ่งหมายความรวมถึงหน�วยงาน
ราชการส�วนท�องถ่ิน  ต�องจัดวางระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยใช�มาตรฐานดังกล�าวเป=น
แนวทางเพ่ือให�การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค:และก�อให�เกิดประโยชน:สูงสุดในการดําเนินงาน  ดังน้ัน  เพ่ือให�การ
จัดวางระบบการควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพจึงขอยกเลิกคําสั่ง
องค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแกที่  ๔๕๖/๒๕๕๙  และแต�งต้ัง นางสาวพิมพ-มาดา  มุ�งคุณ  ตําแหน�งนักจัดการ
งานท่ัวไปชํานาญการ  ปฏิบัติหน�าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  โดยให�มี
หน�าที่  ดังน้ี 
  ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส�วนราชการต�างๆ ภายใน อบต. ในด�านงบประมาณ บัญชี และ
พัสดุตรวจสอบการปฏิบัติงานในด�านงบประมาณ  บัญชีตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให�ตรงตามบัญชี  
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ�าย การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุ
ในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช�และเก็บรักษายานพาหนะให�ประหยัดและถูกต�องตามระเบียบของทางราชการและ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ�ายและการก�อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ�ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ�ายทด
รองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
  ๒. ตอบปVญหา  ช้ีแจง  และรายงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการ
ต�างๆ  ตามที่ได�รับแต�งต้ังเข�าร�วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานตรวจสอบภายในของ อบต. 

   ๓. ปฏิบัติหน�าที่อื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 

    ทั้งน้ี  ต้ังแต�วันที่ ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เป=นต�นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่๔  เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๐ 
       
        
       
       (นายพรศักด์ิ  หมื่นเจริญ) 
          นายกองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําสั่งองค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
ท่ี  ๖๑๑/ ๒๕๖๐ 

เร่ือง   การแจ�งให�ทุกสํานัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในภายในสํานัก/กอง 
********************** 

  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินได�ประกาศใช�ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลบังคับต้ังแต�วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  เป=นต�นมาน้ัน  ซึ่ง
กําหนดให�หน�วยงานของราชการส�วนท�องถ่ินในฐานะหน�วยรับตรวจ  จะต�องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช�มาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ดังกล�าว  ให�เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และรายงานความคืบหน�าต�อผู�
กํากับดูแล 
  เพ่ือให�องค:การบริหารส�วนตําบลในฐานะหน�วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค:ของการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย:สิน  ปGองกันหรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน�วยรับตรวจ  โดยมีรายงานทางด�านการเงินที่เช่ือถือ
ได�  รวมทั้งด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  และเป=นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอแจ�งให�ทุกสํานัก/ส�วน/กอง  จัดวางระบบ
ควบคุมภายในให�คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
โดยมีหน�าท่ีดังต�อไปน้ี 
  ๑.จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต�ละสํานัก/ส�วน/กอง  สังกัดองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  โดย
ใช�มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ข�อ  ๖ 
  ๒.รายงานความคืบหน�าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในภายในสํานัก/ส�วน/กอง ต�อคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
  ๓.เมื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในเสร็จแล�วให�รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในให�คณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแกทราบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔   

    ทั้งน้ี  ต้ังแต�วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐เป=นต�นไป 

     สั่ง ณ วันที่ ๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     

 
 

  (นายพรศักด์ิ   หมื่นเจรญิ) 
                        นายกองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คําสั่งองค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 

ท่ี       /๒๕๖๐ 
เร่ือง  แต�งต้ังคณะทํางานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

องค-การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
*************************************** 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดให�
หน�วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช�มาตรฐานการควบคุมภายในเป=นแนวทางให�แล�วเสร็จภายในหน่ึงป3นับแต�
วันที่ระเบียบน้ีใช�บังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได�กําหนดไว�รายงานผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดินอย�างน�อยป3ละหน่ึงครั้งภายในเก�าสิบวันหลังสิ้นป3งบประมาณ น้ัน 
 เพ่ือให�การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแกดําเนินการด�วยความเรียบร�อยถูกต�อง
ตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชน:สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๒๕ วรรค ๗  ซึ่งกําหนดให�นําความในมาตรา ๑๕  มาใช�บังคับในการ
ปฏิบัติหน�าที่คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลโดยอนุโลม  จึงขอยกเลิกคําสั่งองค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ที่ ๒๓๕ / 
๒๕๕๙ และแต�งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค:การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ดังต�อไปน้ี 

๑.นางสปุราณี  สังฆพันธ:          ปลัดองค:การบรหิารส�วนตําบล   เป=น ประธานกรรมการ 
๒. นางธัญวรัตน:  ภูมรา รองปลัด อบต/รักษาการผู�อํานวยการกองคลงั เป=น กรรมการ 
๓.ว�าที่ร�อยตรี ถาวร  ตามพันธ:      ผู�อํานวยการกองช�าง  เป=น กรรมการ 
๔.นางสาวเกวริญญา  สุวรรณวงศ:  ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม       เป=น กรรมการ 
๕.นางกาญจนา  สิงห:ชาดา        ผู�อํานวยการกองการศึกษา           เป=น กรรมการ 
๖.นายสดใส   กวกขุนทด ผู�อํานวยการกองส�งเสริมการเกษตร  เป=น กรรมการ 
๗. นางวิจิตราภรณ:  คําบุดดา เมืองแก หัวหน�าสํานักปลัด         เป=น กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวพิมพ:มาดามุ�งคุณ   นักจัดการงานทั่วไป    เป=น กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ  

 ให�คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในดําเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข�อ ๖ ดังต�อไปน้ี  ให�สํานัก / ส�วน  ติดตามความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน  โดยปรับปรงุพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเน่ือง  เพ่ือให�การปฏิบัติตามภารกจิ และตามนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาตําบลเมืองแก เกิดประสทิธิภาพแลประสทิธิผล  โดยปรับปรงุให�
เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม และความเสี่ยงทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  แล�วรายงานผลตามรูปแบบทีร่ะเบียบ ฯ ข�อ ๖  กําหนดส�ง
รายงานการติดตามประเมินผลให�คณะทํางานติดตามประเมนิผลระบบควบคุมภายในขององค:การบรหิารส�วนตําบลเมืองแก  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   เพ่ือคณะทํางาน ฯ   ได�รวบรวมประเมินเป=นระบบควบคุมภายใน  ขององค:การบรหิาร
ส�วนตําบลเมืองแก  รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ผู�กํากับดูแลกระทรวงมหาดไทย  ให�เสรจ็สิ้น  ภายในวันที่ ๓๐  
ธันวาคม ๒๕๖๑  ต�อไป 
 
 
 
 
 



 

ทั้งน้ีต้ังแต�วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เป=นต�นไป 

     สั่ง  ณ วันที่    ๔    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

(นายพรศักด์ิ   หมื่นเจรญิ) 
 นายกองค:การบรหิารส�วนตําบลเมืองแก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


